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LUBIN-ŚWINOUJŚCIE, Muzeum Narodowe
$ 9

gm. Świnoujście w Szczecinie
woj. szczecińskie 
Stanowisko 8

Badania prowadziła jofigi* A lic ja  Hamling. Finan
sowało Muzeum Narodowe w Szczecinie, Czwarty 
sezon badań. Grodzisko kultury łużyckiej.

Wznowione po czternastoletniej przerwie prace na terenie Wo
lińskiego Parku Narodowego prowadzono w 1978, 1979 i 1980 r ,
W 1978 r , założono na widocznym w terenie wale 2 wykopy o łącz
nej powierzchni 35 m2, powiększone o 10 m2 w 1979 r.

W wykopie nr I  odkryto części spalonych belek drewnianych, 
będących pozostałością konstrukcji obronnych. Wśród bardzo ubogie
go materiału ceramicznego - głównie tzw, grubej roboty - na uwagę 
zasługuje fragment z ornamentem "pseudosznurowym".

W wykopie nr II konstrukcje drewniane o podobnym do wyżej 
wymienionych charakterze, wystąpiły w postaci śladowej, natomiast 
w bardzo dużej ilości odkryto nieregularnie rozm ieszczone kamienie. 
Ceramika, głównie mało charakterystyczna, jest reprezentowana nie
liczn ie. Z uwagi na skomplikowaną stratygrafię i  -  w odróżnieniu od 
wykopu nr I - zaleganie warstw do dużej głębokości, ukończenie obec
n ej'fa zy  badań przesunięto na rok 1981. Planuje się przedłużenie wy
kopu poza zewnętrzną partię wału,

OLESNO-WALCE, gm, Olesno Muzeum Regionalne
woj,częstochowskie w Oleśnie
Stanowisko 3 Stowarzyszenie Miłośników

Olesna

Badania prowadził mgr Wojciech Łonak. Finan
sowało Stowarzyszenie Miłośników Olesna,
Czwarty sezon badań. Osada wielokulturowa 
ze śladami osadnictwa kultury łużyckiej, prze
worskiej oraz z okresu wczesnego średniowiecza.

Stanowisko położone jest na terenie Stobrawy, na południowy 
wschód od miasta. Przebadano 5 arów. Odkryto łącznie 21 obiektów, 
w tym 7 gospodarczych. Pozostałe to po słupowe jamy, zawierające 
w wypełnisku liczne kamienie.

W obiektach wystąpił nieliczny, mało charakterystyczny mate
r ia ł ceramiczny kultury łużyckiej i  częściowo wczesnośredniowieczny.

Materiały i  dokumentację złożono w Muzeum Regionalnym 
w Oleśnie,

B adan ia  będą  kontynuowane.


