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SZC ŁAWRO-TO FIEL, ga.Bursenin Mu m  um Okrflgow· « Sieradsu
woj.aleradskle

Badania prowadziła agr Anna Kofel-Dsiercgowska* finansował IKS * Siereden. Drugi e**on badań. Owada obronna kultury ponoraklej ■ wosasnego i irodkowego ofcreru lat«nakl«go.

Stanowiako połoftone Je st  na nlwwiwlkla. plaaaomjfwt j a wsnle- 
alanlu, na pdłnoo od wal, na taranie bagnistych łąk* około 300 «  
na zachód od drogi s Buraanlna do Ssynkitlowa.

üykop o powleraohoi 100 ав założono w południowej ciyrfoi 
wwal«al*nia< V wyniku badań stwlerdscno, ta na piansosystej wya- pl· MłoAono w· weaeanym okresie lateéakln osadę* poosatkowo otwartą, naetfpnl· otoecooą wała« obronnym, który u podatawy 
aiał 6 ■ swerokodei. Za wegladu na podmokłe podło*· na taranie 
owady były prawdopodobni· wyłąeanla n a w l i n . Mi* wtwiardsoso 
wyetwpawenia jen po siemianfcnch. Warw twa kulturowa miała mląi- 
eaode około 30 cm. Stanowiła Ją oiemaoesara, piaaaosyata slemla » ułamkami aaoiyd ryoamie 1· plony oh. Wlftassode nłaalnlw poefeodai- ła i aaosyd wyki mai iyoh a gllay aohudaanaJ erubosiamiatyn tłuc*· 
niam« Foray e#raeiki ebaraktarywtyosM są dla kultur; pomorskiej. 
Virdd nłaafećw wyatfpowały takfte w niawleUcioh ilodoiaofa typowe dla kultwry łvśyeki«J.

Podobną ceramik« znajdowano ta k *· w wypałalaku walu.
V eeasaeh nowożytnych majdan oaady &oetał wypełniony nasypem 
alaomgr·, * którego poohooaą ułamki naoayń to cso aąb  na kole oras 
k a fli  datowanych na ΧΠΙ w.

И Ю Ю Ш Я - Р А Ш С А , gw.Tysaowoe patr>woj. samo jaki· na elitStanowisko 5

SAXRI^,. jg£Rlepołomloe По ж* aa Archäologien»woj.krakowaki« Konserwator Zabytków
ArohaolOKicaoyoa 
w Krakowie

Badania prowadslł dr Adaa Krauaa. finansował Zaraąd Autostrad w Krakowie, Museum Archeolo
gie ым WZ w Krakowie. Plerwssy *e*on badań, owada kultury tynlaoklej s ałodasego okresu 
prsedrsyasklego i i wosesnej fasy okresu wpływów rsynskloh*

Badania podjęto w cwiąsku i planowaną budową drogi aąybkie-
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Îo ruchu, aa odoinku Balice - Stanłątki. Stanowisko położone •■t na skłonie niewielkiego wcnieeienia, na prawobrzeżnej te
rali* wiślanej, po lewej stronie drogi Podłęże - Wlellozka.

Przebadano powi*rzohnlę 53 m2, odkrywająo ozęśó dużego 
obiektu mieszkalnego o iryniaraob /к odkrytej ozęści/ 8x3 в, wgłębionego w oaleo do pozlonu 1,60 π ora· fragment drugiej Jamy mniejszych rozmiarów o charakterze gospodarczym.

T wypełnisku obiekt Ów znajdowała się duża iłoić fragmen
tów oeramiki, kości zwlerzęcyoh, grudki polepy 1 żużla żelaznego. T naterlale ceramicznym wyrófailono klin drobnych ułamków naozyń lateńskiej ceramiki "siwej" wykonanej aa kole 1 gra
fitowej ora» duią ilość ręczni· lepionej oeramiki kultury prze
worskiej. 2 wyżej wspotmlanyoh obiektów pochodzi tak*· zapinka żelazna typu środkowo - lateńskiego, szydło 1 haczyk do wędki· 
Ha szozególną uwagę zasługuje odkrycia niewielkiego fragmentu forqy glinianej do wyrobu krążków menniczych· Jest to drugi 
okaz tego typu znaleziony na terenie Polski·

Materiał przechowywany Jest w Muzeum Archeologicznym w 
Krakowi*.

Badania będą kontynuowane.

ZADOWIGS, gm.Qodzleez* Muzeum Archeologicznewojłkallskl· 1 Ktnograficzn* w ŁodziStanowisko 1

Badania prowadziła mgr Eleonora Kaeeewaka.Finansowało Muzeum Archeologiczne i Btnogr&floz- ne w Łodzi oraz WKZ· Ósmy sezon badań.Osenta- 
rsysko olałopaln* płaskie z okresu lateńskiego 1 z okresu rzymskiego.

Kontynuowano badania w południowej osęśol cmentarzyska i odkryto grób z wczesnego okreau lateńskiego oraz 11 grobów z późnego okresu lateńskiego* drób wosesnolateński można usnąć ta pochówek symboliczny, ponieważ ni* zawierał prееpalonych kości· Znaleziono w nim Jedynie nisę odwróooną do góry dnem. 
Leżała ona w szarej ziemi w Jamie o wymiarach 130x136 om,W groble tym nie było bruku «4 obstawy z kamieni.

Wszystkie groby póśnolateński· były Jamowe i zawierały w więkazośol liczne ułamki naczyń· Niektóre wyposażone były 
w fibule żelazne 1 w prześlikl. Ciekawszym pochówkiem był grób 769, w którym w caęsol południowej znajdował się duty kamień, pionowo ustawiony na skraju Jamy. Pod tym kamieniem 
znajdowała się większość oeramiki· Przepalone koŚol i nie- 
llosne ułamki naoiyń rozsypane były główni* w Jego osęśol środkowej, natomiast w osęśol półnoonej letało małe naczyńko 
wypkłnlon* drobnymi przepalonymi kośćmi. Pochówek ten jeat piątym grobem ze stelą z t*go cmentarzyska.


