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nie wschodniego zasięgu cmentarzyska i zakończenie prac badaw
czych.

PLESZEW  patrz
woj.kaliskie uzupełnienia 1979
Stanowisko 2

RZESZÓW patrz
Stanowisko 68 i  89 neolit

SIEMIROWICE, gm. Cewice Muzeum Archeologiczne
woj. słupskie w Gdańsku

Badania prowadziła mgr Aleksandra Szymańska. 
Finansowało Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. 
Drugi sezon badań. Osada grupy kaszubskiej 
kultury łużyckiej z epoki brązu, ślady osadnictwa 
z młodszej epoki kamienia.

Kontynuowano badania z 1979 r . Objęto nimi obBzar 152 m2. 
Odkryto 13 obiektów osadniczych, wśród których wyróżniono 2 jamy 
i  4 paleniska. Jamy sąsiadowały ze sobą w jednym z wykopów i wy
różniały się jedynie wielkością. Znacznie większa jama nr 1 o w y
miarach 3 x 1,80 m i głębokości 80 cm posiadała w rzucie pozio
mym kształt nieregularnego prostokąta, a w przekroju trójkątny,
Obie jamy dostarczyły małej ilości fragmentów naczyń bliżej nie
określonej, polepy, drobnych krzem ieni i  węgla drzewnego. Paleni
ska o średnicy około 1, 50 x 1, 60 m zagłębione w piasku do 25 cm 
wypełnione były dużą ilością  kamieni, polepy i węgla drzewnego. 
Pozostałe obiekty występujące w większych skupiskach o przeciętnej 
średnicy około 1 m i zagłębione w piasku do 50 m miały ~z reguły 
kształt kolisty i wypełnione były różnej wielkości kamieniami, węglem 
drzewnym - na ogół w małej ilośc i - i  byó może stanowiły także pa
leniska użytkowane jednorazowo.

Skromny materiał pozyskany z badań jak ułamki naczyń, polepa, 
drobne kości zw ierzęce, nie pozwoliły na precyzyjniejsze określenie 
chronologii i  charakteru osady.

Badania zostały zakończone.

SŁONOWICE, gm, Kazim ierza Wielka Polska Akademia Nauk 
woj.k ieleck ie Instytut H istorii Kultury
Stanowisko "G " Materialnej

Zakład Archeologii Małopolski 
i w Igołomi
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Badania prowadził mgr K rzysztof Tunia. F i
nansował EHKM PAN. Drugi sezon badań. 
Osada z 11 okresu epoki brązu.

Celem badań było rozpoznanie systemu umocnień obronnych 
odkrytych w 1979 r . ’ w obrębie stanowiska kultury trzcinleckltej,
W tym celu założono dwa wykopy o łącznej powierzchni 3.25 ara.
W ich obrębie zlokalizowano 24 obiekty /wykop IV  - 13 obiektów, 
wykop V — 11 obiektów/. Większość z nich stanowią pozostałości 
jam gospodarczych o kształcie ściętego stożka, poszerzających się 
ku dołowi. W wykopie V natrafiono na pozostałości rowu o innej 
jednakowoż konstrukcji niż w ubiegłorocznym wykopie II /brak pali
sady/. W wy eksplorowanych obiektach oraz w warstwie kulturowej 
znalezione zostały materiały kultury trzcinieckiej - głównie ceram i
ka i kości zw ierzęce. Na uwagę zasługuje brązowy sztylecik zlokali
zowany na wykopie V,

W obrębie humusu znaleziono nieliczne skorupy neolityczne, gru
py tynieckiej /ceramika grafitowa/ oraz póżnorzymskie /ceram ika'si
wa/.

Uzyskane materiały złożono w Pracowni Archeologicznej 
w Igołomi.

Badania będą kontynuowane.

SUCHODÓŁ, gm. Iłów patrz
woj. płockie okres wpływów rzymskich
Stanowisko 1

TADÓW DOLNY P. P. Pracownie Konserwacji
woj. sieradzkie Zabytków
Stanowisko 2 Pracownia Archeologiczno-

Konserwatorska 
Oddział w Szczecinie

Badania prowadził mgr Eugeniusz Wilgocki 
/autor sprawozdania/ przy współudziale 
mgr Ryszarda Rogosza. Finansowała Okrę
gowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej w Poznaniu, 
P ierwszy sezon badań. Osada ludności kultury 
łużyckiej i  z okresu wczesnego średniowiecza 
/XII i  1 połowa XUI w, /.

Przeprowadzono badania powierzchniowo-sondażowe, wiertnicze 
i  wykopaliskowe. W wykopie archeologicznym o powierzchni 18 arów 
zadokumentowano i wyeksplorowano około 250 obiektów. Wstępna ana
liza  materiałów pozwala wyróżnić osady: ludności kultury łużyckiej 
i  z okresu wczesnego średniowiecza /XII i  1 połowa XIII w. /. Wśród


