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/różnica około 20-30 cm/* ponieważ z tej «trony przepalon e legary leżały na 

kamieniach związanych z konstrukcją wału«
W obrębie aru 125 ćwiartki ^  i ( T ,  ponad u licą  odkryto cztery dupy 

tworzące czworokąt 3 x 4  m.* być może pozostałość po jakiejś późniejszej bu
dowli* której funkcji nie udało się dotychczas ustalić«

Falochron oraz wał zewnętrzny /  s ta rszy / zbudowane były ze starannie 
dobranego budulca dębowego i dlatego znacznie lepiej zachowały się niż wał 
wewnętrzny/młodszy/« W czasie budowy wału młodszego poziom wody jeziora 
był wyższy - wskazują na to pęki gałęzi brzozowych* którymi umacniano podłoże« 
Pionowe słupy w wałach i belki falochronu były u dołu ostro zadosane«

Fragmenty ceramiki /  formy typowe dla Biskupina/ skupiały się przewńśńie 
nad ulicą* koś ci zwierzęce natomiast występowały na całym przebadanym terenie« 
Z ciekawszych zabytków odkryto: miniaturową miseczkę* dwa krążki gliniane oraz 
szydło kościane«

BŁOTNICA STRZELECKA* Konserwator Zabytków
pow«Strzelce Opolskie Archeologicznych w Opolu

Badania prowadził m gr Eugeniusz Tomczak«
Finansował WKZ w Opolu«Drugi sezon badań«
Cmentarzysko kultury łużyckiej z okresu hal
sztackiego«

P race ratownicze prowadzono na terenie dorywczo eksploatowanej żwirow-
2ni* należącej do ob. Marii Klimek« Przbbadano obszar o powierzchni 70 m przy 

południowej krawędzi wybierzyska«
Odsłonięto 3 groby szkieletowe«Wszystkie pochówki zalegały bardzo płytko* 

na głębokości około 20 cm od powierzchni użytkowej«Ugytuowane były mniej 
więcej na osi północ-południe« Groby n r 1 1 n r 3 posiadały resztki obstaw ka
miennych.

W grobach odkryto fragmenty naczyń i przedmioty z brązu* m.in« nagolen
niki.

CEDYNIA* pow« Chojna Muzem Narodowe
Stanowisko n r 12 w Szczecinie

Badania prowadził m gr Władysław Garczyński*
Finansował WKZ w Szczecinie«Drugi- sezon badań.
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Osada wczesnośredniowieczna z DC-XH w. 
i kultury łużyckiej z VI w .p .n .e .

Ratunkowe badania były kontynuacją prac prowadzonych w 1971 r .  W roku 
bieżącym eksplorowano warstwę spoczywającą na calcu« Dostarczyła ona zespołu 
palenisk zbudowanych z dużych i małych kamieni.Wewnątrz palenisk nie znale
ziono m ateriału zabytkowego. Jedynie w jednym, oddalonym od zespołu, natrafio
no na dam ki naczyń kultury łużyckiej.W arstwa dostarczyła również analogiczne
go n a te r ia łu .

Wyeksplorowano także 3 jamy odpadkowe.Na uwagę zasługuje odkrycie w 
zaciemnionej plamie « iężarka tkackiego i przęśllka glinianego. Warstwę można 
datować na VI w. p.n«e.

Badania zostały zakończone .

BOŻEJEWICZKI. pow. Żnin patrz epoka brązu

BRONISZÓW, pow. Nowa Sól patrz epoka brązu

CHMIELONKO, pow. Kartuzy patrz okres lateński

DOBRZEŃ MAŁY, pow.Opole Konserwator Zabytków
Archeologicznych w Opolu

Badania prowadzili m gr Eugeniusz Tomczak 
/  autor sprawozdania/, m gr Sylwia Wuszkan 
i m gr Klemens Macewie z . Finansował WKZ 
w Opolu. Drugi sezon badań. Cm entarzysko 
kultury łużyckiej z okresu halsztackiego.

Podobnie jak. w roku ubiegłym, tegoroczne ratownicze prace wykopaliskowe 
wyprzedzały zmechanizowaną, przemysłową eksploatację kruszywa, na poszcze
gólnych partiach obszernej żwirowni, Usytuowanej pomiędzy wsiami Dobrzeń 
Mały i B rzezie, na północ od linii komunikacyjnej. Od m arca do grudnia /  z 
przerw am i/ przebadano obszar o łącznej powierzchni 55 krów.Odsłonięto 1 
przebadano 52 groby.Zalegały one na głębokości od 20 do 45 cm od powierzchni 
użytkowej terenu. Wyróżniono 31 pochówków popielnicowych, 22 jamowe bez- 
popielnicowe i 2 bliżej nieokreślone na skutek szczątkowego stanu zachowania.
W 12 grobach, przeważnie bezpopielnicowych, stwierdzono występowanie bruków


