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dań. Osada z okresu wpływów rzymeklch»

-  135 -

Badania o oharakterze ratowniczym objęły powierzchnię 35 arów badanych krzyżowo założonym wykopem.Wyaksplorowano ponad 250 obiektów. Wetepna analiza meterlału oraz analiza rozprzestrzenienia obiektów pozwala stwierdzić, że zbadano ozęÓc centralną osady oraz jej północny 1 zachodni skraj, przy czym oa- 
łośó obejmowała przestrzeń około 200 x 150 m, położoną na kul- mlnacji wzniesienia terenowego.

Obiekty mieszkalne, głównie w postaol dużych /nawet 4x6 /, kilku-waratwowych ziemianek, układały się pasmami na osi północ '- połudnln, rzadziej,i to zwykle na obrzeżach występowały pÓłziemlanki i budowle naziemne - słupowe. Miedzy obiektami 
mieśskalnymi i gospodarczymi, na samym szczycie wzniesienia, wystąpiło znaczne zagęszczenie pieców o kolistych kształtach /do 150 m średnicy/, z których przynajmniej kilka służyło do wypału wapna, inne zaś znacznie mniejsze do wytopu żelaza o czym świadczy ich konstrukcja 1 duża zawartość żużli.

Ceramika 1 nieliczne przedmioty codziennego użytku pozwa- 
,laJą wstępnie datować osadę na okres wpływów rzymekioh.

Badania zostały w całości ukończone. Obiekt ulegnie likwi
dacji w trakcie budowy tzw. zapory bocznej przy zbiorniku wodnym w Jezloreku.
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PIASKI, gm,Kleszczów woj.piotrkowskie Stanowisko 1
PP Pracownie Konserwacji Zabytków Oddział w Poznaniu, Zakład w Łodzi Pracownia Badawcza Ar
cheologiczno-Konserwatorska

Badania prowadził mgr Homuald Dragan* Finansował Centralny Ośrodek Badawozo Projektowy Górnictwa Odkrywkowego "POI/TEOOR" we Trooła- wiu* Drugi sezon badań· Cmentarzysko ciało
palna kultury przeworskiej i dobrod«ieńskleJ z 11/111 1 17 w, ne.

V ciągu dwóch sezonów badawczych przebadano 2300 m2· Od
kryto 375 grobów ciałopalnych· tlożna przyjąć, że omentarzysko to zostało przebadane w całości. Ha terenie cmentarzyska można wydzielić dwie fazy Jego użytkowania. W części wschodniej wy
stępują groby ciałopalne Jamowe oraz popielnicowe datowane na podstawie ceramiki na przełom z II na III w· ne*



ff części zachodniej cmentarzyska występowały groby warstwowe , 
kultury dobrodzieńskiej datowane na schyłek IV я. ne. W tej caeócl cmentarzyska wyjątek stanowił grób nr 1 /popielnicowy/, 
który ne podstawie ceramiki można datować na III w. ne. Wyetę* powanie grobów warstwowych pokrywa się z występowaniem cerami
ki toozonej.

Po opracowaniu materiały zostaną przekazane do dyspozycji 
Muzeum Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim.

Badania nie będą kontynuowane.
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PIWNICZKA Polska Akademia Naukwoj.nowosądeckie Oddział . w KrakowieStanowisko A Komisja Archeologiczna

Badania prowadzili mgr Renata Madyda-Legutko i mgr Krzysztof Tunia. Finansowała Komisja Archeologiczna Oddziału РАЯ w Krakowie i Museum Okręgowe w Nowym Sączu. Pierwszy Bezon badań. 
Osada z okresu wpływów rzymskich.

Stanowisko położone Jest na wierzchowinie wysokiego wzniesienia usytuowanego w widłach Popradu i wpadającej do niego Łomniczankl. Vf trakcie badań o charakterze sondażowym odsłonię
to 2,5 ara powierzchni stanowiska, natrafiając na pozośtałoścl 3 obiektów. Na uwagę zasługuje obiekt 3· będący pozostałością konstrukcji mieszkalnej usytuowanej Wzdłuż osi zachód - wschód* 
Rzut poziomy nieregularny, o wymiarach ok. 12,5 i 5 Hi W wypełńleku, o miąższości ok. 20 cm, znaleziono zestaw lepionej ręcznie, toczonej 1 obtaczanej ceramiki oraz żelazny grot*V świetle wstępnych ustaleń, uzyskany materiał można datować na rozwiniętą fasę okresu poźnorzymskiego*

Materiał po opracowaniu zostanie złożony w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu.
Badania nie będą kontynuowane*
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POMIANOWO, gm.Białogard Uniwersytet im.A,Mickiewicza
woj.koszalińskie Katedra Archeologii w PoznaniuStanowisko 5

Badania prowadziła mgr Danuta Minta /autor sprawozdania/ pod kierunkiem prof.dr bab«Jana Żaka.


