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Układ «abytków « obu Jamach grobowyoh był przypadkowy iwiad- 
osący o rabunku lub «kahumaojl zwłok. Należy dodać, ż· w«po- 
miony wkop ni· doohód«ił do poelonu na, którym odkryto m - 
bytki.Ba stanowisku 2b badaniami objęto powisrsohnlę 4 arów odsłaniając cn*ntar«ysko kultury łużyckiej i IT-7 okresu *poki 
brątni* Odkryto 22 groby oiałopalne w większości wypadków pokryte nieregularnymi, luźno ułożonymi brukani* Wśród wynie- 
nionyoh grobów wyróżniał alf gr&> poplelnloowy nr 18 i prae- 
nytymi kośćmi oras grób nr 5 Jamowy taki· я praemytymi kośćmi. Jedynym wyposalealen jaki· stwierdsono w grobach były ułamki 
пасяуб, wśród których najosęśclaj «potykano fragmenty mis ora« dwuueenyoh garnków sdobionyeh ornenentem escsypanym.Sa stanowisku 3 badaniami objęto powiereohnię 8 arów oras pro
wadzano prac· w wykopaoh gospodarosyoh sabespieosająo prey- padkowo odkrywane obiekty. Odsłonięto ślady o**dy kultury 
łużyckiej ora« kultury wielbarskiej. Ma s«csegóIną uwag« и- aługują palenieka dymarski· odkryte w beepoiridnim sąsiedztwie Jan kultury łużyckiej.
Były to niewielkie owalne Jamy o średnicy 30 do 50 cm, o głę
bokości nie prsekreeaojąoej 50 om. wypełnione iateueywnie osarną spalenizną oras bryłkami żużla własnego· Ponadto odkry
to 24 Jamjr i paleniska.Wśród wymienionych wyrótaiała alf owalna Jama o wymiarach 2&0x 230 om. W ceęścl wschodniej Jawor odkryto palenisko* W wypełnia·* ku nie stwlardsono żadnego materiału zabytkowego. Jedynym ma*· 
terlał«m sabytkowyn odkrytym na stanowisku 3 posa wepoœlanymi żużlem dymarskim były niecharaktery«tyczne ułamki ηαοαχύ kultury łużyckiej 1 wlelbarskl«j.

Badania będą kontynuowane·

LBliJSK Museum Okręgowe
woj.rsawsowaki· w RsessowieStanowisko 3

Badania prowadziła mgr Inna Barłewska.Finansowało Museum Okręgowe w Bxeesowle. Drugi «esom badań. Osada « okresu wpływów rsymekioh.Koueta s XVI w*

lyeksplorowano około 125 m powiersotmi osady, na której odkryto» « sabytków ruobomych dużą ilośó fragmentów naceyń gli
nianych, polepy, węgli dreewnyoh, koéol «wiercęcych ora« prspś- 
liki, osełki, fragmenty kamieni żaraowyoh, fragmenty prcedmio- 
tów eetalowych, żużel żelasny. odłupki kr»«lennei в obiektów kilka Jam gospodarosyoh, wśród nioh wędsarolę se śladami konstrukcji drewnianyoh w postaci śladów posłupowyoh i profilo- 
wanej polepy oras kilka palenisk usytuowanych w pobliżu Jam.

^Jdfód B*terlałów oeramiosnyoh przewalają podobni* jak w ubiegłym sesonl· fragmenty naotyń średnio«dennych leplo- nyoh ręosni·, t krawędziami prosto śolętyml odohylonyml na
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zewnątrz, doić znaczny odeetek stanowią fragmenty ceramiki 
ożernej lćniąoej a takie "siwej".

Ponad warstwa kulturową znaleziono lenny szeląg pruski 1530 r* bity w Królewcu na stop· polską. Moneta ta nie pozostaje w żadnym związku « zasiedleniem W tym czasie /XVI w./ 
omawianego stanowiska.

Badania będą kontynuowane·

LUB03ZÏCE, gm.Orablce Polska Akademia Sauk
woj.zielonogórskie Instytut Historii KulturyMaterialnej Samodzielne 

Stanowisko ds.Stosowania Metod Oeoflzycznyob

Badania prowadzili dr Jacek Przeniosło 1 mgr Krajeztor Mieleviez. Finansował 1HKM РАН we Wrooławiu. Cmentarzysko z okresu lateńskiego 
i wpływów rzymskich.

Badania przeprowadzone zostały na terenie eksplorowanego w poprzednich sezonach omentarzyska, w celu utwierdzenia ewen
tualnej obecności dalszych grobów* Przy pomocy "szukacze gór
niczego” - urządzenia do wykrywania zakłóceń pola elektromagnetycznego, przebadano teren o powierzohni ok. 3 500 m2· Vie stwierdzono zakłóceń związanych z obecnololą obiektów archeologicznych·

ŁAOIBWHIKI, gm.Kruszwica patrzwoj.bydgoskie neolitStanowisko 6

ŁAJSKI, gnuSkrseszew PP Pracownia Konserwacjiwoj•warszawskie Zabytków Pracownia Archeo
logiczno-Konserwatorska Oddział w Warszawie

Badania prowadziła mgr Agnieszka Kruk z udziałem mgr Marli Kulisiewicz· Finansował Konserwator Zabytków m.st.Warszawy· Pierwszy sezon badań* Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich*

Cmentarzysko położone Jest na piaszczystym wydmowym wzniesieniu.


