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śoneoo budową autoetrady. praca·! objęto obesar 4196 и2. Odkryto 748 obiektów# Z fasą plerwecą /оавал kultury łużyckiej/ wią- mu$ noto* ok. 250 jam typu oeadnloeego, eawierających naJoe«ś- oiej niewielkie ilottol ceranlki. Z faay drugiej /oead* produkcyjne póinolatedako-rayraek»/ poohodsi 31Э pieoow fcmtnloeych do wytopu 6*1*2«, 38 palenlak, 3 obiekty aieackalne /p<Si*ie»lenki/, 2 poobdwfci koni, jeden poobówak ludekt/̂ rtfb kilkuletniego chitfp- 
o· bes wypoaaéenlâ/ oru 136 jee typa oMtelessgo*
Fu m  t*goTocne sskotoeyły ratowanie osféoi ом4у leśąoej w pe
el· pveywsbeb robót slewayob. fcąomie w dwu eesooaoh »badano 
obesar 10.667 *2 odkrytejąo 1637 obiektyw w tya 917 pleoów faut- nieayob.

Materia^ są ełofcme w Huaeua Staro Igr*»· go Hutnictwa Ha- 
sowle«kŁ*to w Frankowie.

Badania bfdą kontynuowane.

mSSŚÓ iCWAWИ  pat г»woj.włoełaeaki· neolitStenowlsko 4

CIMKI, ».Łaaowlo· Wielkie «ojewódakl Kooearwator Nabytkówwoj.»polaki« Arobeołoglesnyeb w Opola

Badania prowadslł *gr ffojeleoh Ьопак.Яьвпво- waż ЯКи w Opolu· H«xweejr ее son badać. Osada produkcyjna/т/ » okreau wpływów г»утаекich.

StMMWlaico połoftow  J»*t ok· ТОО ш na pókmooag· weohàd od 
■r to ia w t  Badonlo /k o lo * l i  O larlfl/ l*iąoyeta p n r  droda· O leeno- 
Kluaaberk na «kraju p ó l law**o Ь г м ш  Stobrawy, w snlaalooyoh  
ponad j e j  d o lin #  M lw M ą , aa pola  J.Jatfklvw loaa 1 J * D e jl.

Рт**Ь«4лсо ob*aar 1,5 ara. Odkryto 2 obiekty o «barattera* 
■LMafcalwgoapodareayn, 3··* * warwtwą apalwiaay o eberaJrte- T—  prodÄkoi-Jey* m i  obiekt o érednloy ок. 200 ον. я rsuela poaloapm kol le to go imitoHu, abudowro « fcMalml. Bateriai wlą- 4*7 t*n kollaty, kaalaimr obiekt poddany był dalałanlu яуао- kleb tiM B m tay. Ma osfśoi «ykopu etwlerdeoao wyetepowaaie wnr- •twy kulturowej, atanowlia ją e »aro-popielata aiamU, ołowie le róteląo« alf od huwnwu 1 uwieraj д о  dwóch naeeyd, duJą llo« iu*la iela*nego o atrokiima ••plowatej, rud« Aelasa i polepa. Утад—  at j«dnego ■ naoayd Motea datowaô oa okree halaataokl dzuglago na okr·· wpływ«· raymklch, tyatypowanie poaadto я obrąbie obidktow dwóeb wantw kulturowych »ttgerowaioby dwukrotna aa·ladlania t*J oaady. Z uwagi na przebadani« niewialklago obaaaru s pałnlejeią obarmktazywtyką owady naleftałoby pooeekad do osaau podjęola badali sa wlekssą akalf»
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Material 1 dokumentację złożono я Muzeum Regionalnym « 
Kluozboruku.

Badanie będą kontynuowane*

DÇBCZXBO, gm.Białogard Uniwersytet im.A.Kiokiewicaa
woj.koszalińskie w Poznaniu Katedra Archeologii
Stanowisko Za

Badania prowadził mgr Henryk Machajewskl 1 stu
dent Andrzej Sikorski pod kierunkiem prof.dr· hab.Jans Żaka, Finansował UAM w Powianiu. Pierw
szy sezon badań· Obozowisko kultury pucharów 
lejkowatych, osada grupy zachodniopomorskiej. ślady osadnictwa в okresu wczesnego średniowiecza.

Stanowisko zlokalizowane Jest na stoku terasy nadzalewowej reski Mogillcy, bezpośrednio na wsohód od cmentarsyska grupy 
zachodniopomorskiej w Dębosynie /stanowisko 2 - badania H.J* Bggerea 1 Cz.Strzyftewskiego/,

Va obszarze 360 m2 zarejestrowano 57 obiektów przynależ
nych do dwóoh Jednostek kulturowych t
a/ kultura pucharów lejkowatyoh /fasa lubońeke/ - 4 Jamy wraz s fragmentami naoayn glinianych ornamentowanych pionowymi 1 ukośnymi nacięciami, półfabrykatem toporka kamiennego i wiórami krzemiennymi ze śladami regularnego retusmi,
b/ grupa zachodniopomorska /fasa 02 póćnego okresu rzymskiego/- β palenisk, 2 Jamy, 2 półslemianki, 41 Jam postępowych, stanowląoe w większości układy konstrukcji słupowyoh przy 

półziemiankach. V inwentarzu ruchomym uwagę swraoają nac*y- nia czarkowate zdobione niekiedy plastyosnymi liniami pionowymi, naczynia beczułkowate z nie wyodrębnionym dnem, fragmenty naczyń sdoblone ornamentem paloowym oraz szklanyÎaolorek kullaty koloru błękitnego, półfabrykat bursztynu nit żelazny,
o/ kultura okresu wczesnego średniowiecza /Х-Il w·/ - fragmenty naczyń glinianych zdobione wielokrotną linią falistą.

Materiały przechowywane będą w magazynach Katedry Aroheo- logii UAM w Poznaniu.
Badania będą kontynuowane.


