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STOBN1CA - TRZYMORC1, gm.Rączno 
woj. wrocławskie 
Stanowisko 2

patrz
neolit

ŚWILCZA
woj. rzeezowskie
Stanowisko 3

Muzeum Okręgowe 
w Rzeszowie

Badania prowadziła mgr Aleksandra Grusz
czyńska. Finansowało Muzeum.Okręgowe w 
Rzeszowie. Pięły sezon badań. Osada n póź
nego okresu wpływów rzymskich.

Kontynuowano badania na terenie przyległym do jany nr 1, stano
wiącej prawdopodobnie ślad pracowni bursztynowej. W warstwie kulturo
wej znaleziono dużą ilość kości zwierzęcych oraz fragmenty naczyń. Wys
tępowała ceramika siwa oraz naczynia lepione ręcznie. Układ warstw wska
zuje na ślady kataklizmu - zaobserwowano między innymi pozostałości po
wodzi. Wystąpiły namuliska piasku, z dużą ilością zbutwiałego drewna ol
chowego oraz fragment pnie dębowego.

Ponadto założono wykop sondażowy w górnej partii wzgórza, w od
ległości 93 m od wykopu nr 1. Stwierdzono zupełnie odmienny układ Stra
tygrafii. W warstwie kulturowej znaleziono nieliczne fragmenty ceramiki 
z okresu rzymskiego.

Badania będą kontynuowane.

TĄDOW GÓRNY, gm.Ustków Pracownia Archeologiczne -
woj.sieradzkie KonserwatorskaP.P.PKZ
Stanowisko 2 w Poznaniu

Badania prowadził mgr Józef Bednarczyk. F i
nansowała Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wod 
nej w Poznaniu. Pierwszy sezon badań. Osada 
kultury przeworskiej /okres późnolateński - 
późny okres rzymski/, osada kultury łużyckiej
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/IV okres epoki brązu - okres halsztacki/, 
ślady osadnictwa neolitycznego /kultura 
pucharów lejkowatych^ ceramiki sznurowej, 
grzebykowo-dołkowej, kultura le n d z ie lsk a / ,  
wczesnośredniowiecznego /fazy D-E/ i 
średniowiecznego.

Stanowisko usytuowane jest w dolinie Warty bezpośrednio na pół
noc od ujścia do niej niewielkiego strumienia w dolnej partii długiego 
stoku, ukształtowanego w rodzaj te rasowej półki. Badania prowadzone 
równolegle z uzupełniającymi je pracami o charakterze lnwentaiyzacyj- 
nym /planigrafia materiału powierzchniowego, pomiaty przy użyciu mag
netometru protonowego, wiercenia/ miały charakter sondażowy. Wyty
czono 23 wykopy o ogólnej powierzchni 460 m^.

Zarejestrowano ponad 150 obiektów: 10 budynków mieszkalnych 
/półziemianki/, 11 palenisk, około 80 dołków poslupowych i ponad 40 jam 
o różnym przeznaczeniu /głównie magazynowe/ na piec i strudnię. Ta o s
tatnia skonstruowana była z kamieni /tworzyły cembrowiną do głębokości 
170 cm od powierzchni / i drewna / studnię wykonano z obrobionego wy- 
próchniałego wewnątrz grubego pnia dębu/. Średnica otworu studzien
nego wynosiła 60 - 75 cm, głębokość całości około 220 cm. Wnętrze wy
pełniała silnie przemyta próchnica przemieszana z szarozielonym muł- 
klem i  szczątkami organicznymi oraz fragmentami kości i ceramiki da
tującej obiekt na łV-V w .n.e.

W materiale środkowym poza elementami standardowymi /ceramika, 
kości, przęśliki, ciężarki tkackie/ na uwagę zasługuje fragment zapinki 
brązowej oraz 2 żaren rotacyjnych.

Materiały przechowywane są w Pracowni Archeologiczno-Konserwa
torskiej P .P .PKZ w Poznaniu.

TYŁOWO, gm.Krokowa 
woj. gdańskie 
Stanowisko 6

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

Badania prowadziła mgr Maria Kulisiewicz. 
Finansowała Dyrekcja Elektrowni Wodnej 
"Żarnowiec" /w budowie/. Pierwszy sezon


