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Analiza materiału ceramicznego 1 przedmiotów metalowych pozwoliła 
na ustalenie chronologii badanej strefy cmentarzyska na przełom okresu 
HaC/HaD. Dotychczas odkryto w sumie 312 zespołów grobowych, w któ
rych złożone zostały przepalone szczątki kostne około 620 osobników.

Badania będą kontynuowane.

S TOB NIC A - TRZYMORGI, gm. Ręczno patrz
woj. wrocławskie neolit
Stanowisko 2

STROBIN, gm.Konopnica Muzeum Archeologiczne
woj.sieradzkie i Etnograficzne w Łodzi
Stanowisko 2

Badania prowadził mgr Zdzisław Kaszewski. Finanso
wał WKZ w Sieradzu. Drugi sezon badań. Osada ob
ronna kultury łużyckiej z okresu halsztackiego C-D.

Kontynuowano prace z 1974 r . Rozkopano obszar o powierzchni 
1225 m2. Odkryto dalszy ciąg umocnień obronnych o konstrukcji skrzynio
wej. Wypełnisko wału zawierało dużą ilość ceramiki, typowej dla górno
śląsko-małopolskiej grupy kultury łużyckiej /podgrupa kępińska/. Ponad
to odkryto nieliczne ułamki kości zwierzęcych oraz dużą ilość przepalo
nych bierwion. W południowej części osady natrafiono na wkopaną w wał 
chatę typu ziemiankowego o wymiarach 3,50 x 2,35 m. W jej wnętrzu znaj
dowały się liczne ułamki naczyń, grudki polepy, kawałki węgla drzewnego 
oraz bransoleta z brązowego okrągłego drutu.

Na majdanie grodziska przeprowadzono 10 wykopów sondażowych 
o wymiarach 6 x 2 m w celu odkrycia obiektów mieszkalnych znajdujących 
się wewnątrz grodziska. Poszukiwania te doprowadziły do zlokalizowania 
osady w obrębie majdanu grodziska liczącego 18 ha. Znajduje się ona w 
części północnej tego kompleksu osadniczego i zajmuje w przybliżeniu ob
szar o powierzchni 10000 m2 .

Fragmenty uaczyń, odkryte w rowach sondażowych i w górnej warst
wie jednej z chat, wykazują zbieżność chronologiczną 1 pochodzą z końca 
okresu halsztackiego C oraz z okresu halsztackiego D i z wczesnego okre
su lateńskiego.
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Po opracowaniu materiał źródłowy zostanie przekazany do Muzeum 
Okręgowego w Sieradzu.

Badania będą kontynuowane.

SZCZECIN - USTOWO patrz
Stanowisko 1 neolit

SM1ARDOWO KRAJEŃSKIE patrz
wój. pilskie neolit

TUM1ANY, gm. Barczewo patrz
woj.olsztyńskie wczesne średniowiecze
Stanowisko 2 "Rybaczówka"

TĄDOW GÓRNY, gm.Ustków patrz
woj.sieradzkie okres wpływów rzymskićh
Stanowisko 2

TYŁOWO, gm. Krokowa 
woj. gdańskie 
Stanowisko 4

Pracownia Archeologiczno 
Konserwatorska P .P .PK Z 
Oddział w Warszawie

Badania prowadziła mgr Agnieszka Kruk, finansowała 
Dyrekcja Elektrowni Wodnej "Żarnowiec" /w budowie/. 
Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko kultury wschodnio - 
pomorskiej z okresu Hallstatt D.

Badania prowadzono na połudhiowym stoku wzgórza morenowego, odda
lonego około 1500 m na północ od zabudowań wsi Tyłowo.


