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woj, skierniewickie 
S t a n o w i s k o  3

Muz et» tleni Rawskiej 
w Rawie и*sowieckiej

Badania prowadził dr Henryk Wikłała Finansował MSZ w Skier
niewicach* Piąty sezon badań. Obiekt wtelo&ultorowy. Cmen
tarzysko grobów kloszowych. Osada kultury przeworskiej. ŚLa- 
dy osadnictwa z III okresu wczesnośredniowiecznego.

2M latach 1963-1966 przebadano teren o łącznej powierzchni 520 m » W roku bieżącym przebadano 
dalszy pas ziemi o powierzchni 175 m2* Ma obszarze tym odkryto? a/ dalszy ciąg dwóch donów nr 6 1 7, na 
które natknięto się w latach poprzednich oraz dwa następne domy o kolejnych numerach 8 19. Były to do
my naziemne o konstrukcji słupowej, Ь/ 9 niewielkich jam odpadkowych /nr 24 — 27/ o Średnicy około 100 -
- 120 cm, głębokich 60 - 120 cm, с/ 1 palenisko koliste o średnicy 10Û cm, d/ 4 skupiska polepy /nr 7 - 
* 10/ różnej wielkości i różnym stopniu wypalenia gliny, e/ 24 dołki przeważnie poałnpowe /nr 167 - 221/. 
niektóre z nich wyznaczały zarysy ścian ww domów, f/ 14 grobów ciałopalnych /nr 23 — 36/ przeważnie klo
szowych, kultury wschodniopomoralcieJ, qf 1 pochówek psa pod ścianą zachodnią domu nr 9, bf resztki 3 
bruków kamiennych o nie wyjaśnionym przeznaczeniu.

Inwentarz ruchomy tworzą głównie: ułamki naczyń glinianych, kości zwierzęce będące odpadkami ku
chennymi, drobne węgle drzewne, grudy przepalonej gliny z odciekami drewna, spalone kości ludzkie v po- 
pielnicach 1 bez popielnic. Przedmiotami sporadycznie występującymi sąr 2 noie Żelazna, 1 sprzączka że
lazna do pasa, kilka fragmentów z drobnych prseâsiotôw żelaznych, 1 małe kółeczko brązowe, 1 topór ro
gowy, 2 przęślifci gliniane, 2 ciężarki tkackie, 1 wisiorek kościany z kręgu bydlęcego i 1 monetka sre
brna - denar rzymski 'Faustyny Starszej*, bity pośmiertnie, tuż po roku 141 rue,. Monetka znaleziona 
zoetała w pobliżu paleniska, w dużym skupisku przepalonej gliny, w domu nr 8 .

Datowanie poszczególnych obiektów nie zostało jeszcze ustalone* Ogólnie przyjąć można, ±e od
krycia zamykają się w ramach od wczesnego okresu Lateńskiego do starszego okresu rzymskiego włącznie.

Prace ratownlczo-konserwatorekie na tym obiekcie należałoby kontynuować.

SANOK-BTAŁA GÓRA patrz
woj. krośnieńskie epoka brązu
Stanowisko 3

SERNIAWY, gro. Sawin 
woj. chełmskie 
Stanowisko 27

SIENIBCHOHi gm. Kidawa Kuieum Miasta Pabianice
woj. sieradzkie 
Stanowisko 2

Badania prowadziła mgr Marla Jażdżewską. Finansował WKZ 
w Sieradzu. Piętnasty sezon badań. Osadę ludności kultury 
przeworskiej z pófnega okresu wpływów rzymskich.

Badaniami objęto część północną i południowo—wschodnią stanowiska położonego as wzniesieniu 
IH* "Piekło4, około 3 km na południe od wsi Slsnlęchów. fła powierzchni 350 m1 odkryto?
- czwarty piec do wypalania wapns, o wymiarach 2,7 » 2,7 ц*1 gl. dna 1,3 a od powierzchni ziemi. Wy
sokość piece 0,95 a. Zachowała się jego część podziemna w postaci *aay obudowanej szczelnie głazami 
narzutowymi spojonymi gliną. Wewnątrz - warstwa surowej, czerwonej gliny z tkwiącymi w niej bryłami 
polepy 1 warstwa wapna;

XXVIII~ą chatę z wypełnlskiem noszącym Ślady pożaru, zawierającym liczne fragmenty ceramiki ręcznej 
lepionej i niewielką ilość toczonej na kole;
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o kr er halsztacki
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*23 jamy, г których dwie wyróżniały się znaczną wielkością, Pierwsza г nich o wymiarach 2 , 6 x 2 , 6 m, 
gł. dna 2 e * zasobowa, z grubą warstwą spalenizny, z fragmentami naczyń glinianych, Druga jama była 
najprawdopodobniej cząścią* zniszczonej przez rów przećtwezołgowy, chaty, w której oprócz ceramiki 
. znaleziono fragment nożyka żelaznego, część osełki kamiennej i kości zwierzęcej
* 4 paleniska położone poza chatami. Liczba Ich obecnie wynosi £6. Dwa paleniska różniły elę konstruk
cją od poprzednio odkrywanych« miały bowl« na wierzchu bruki z drobnych kamieni polnych.

We wszystkich obiektach występowała ceramika toczona na kole 1 lepiona ręcznie ze znaczną przewagą dru
giej, Z zabytków luźnych wymienić można jeszcze brązą, jednoczęściową fibulę dructkowatą'/zbliżoną do 
typu A 158/, oraz dużą część górnego kamienia Żarnowego.

Łabytkl znajdują się w Muzeum Klasta Pabianic*

Badania będą kontynuowane.

SMARD Y GÔRMB, g». QoczBork Wojewódzki Konserwator
woj. opelasie Zabytków Archeologicznych
Stanowisko 12 w Opolu

Badania prowadzili; mgr mgr Klemens Macewiez, Sylwia Wubz- 
kan, Krzysztof Spychała /autor sprawozdania/ przy współu
dziale mgr Gertrudy Martyniak z Muzeum lm. J.Dmeriona w 
Kluczborku. Finansował NK2 w Opolu* Pierwszy sezon badań. 
Oseda ludzkości kultury- przeworskiej datowana na okres wpły
wów rzymskich, faza ora* osada datowana na Xlll-Xlv
wiak.

stanowisko położone jest na prawobrzeżnej terasie rzeczki Strugi, około 50 » na północ od bu
dynku szkoły i domu nauczyciela; około 250 m na północny - zachód od kościoła. Niwelacja terenu pod 
budowę przyszkolnego boiska sportowego oraz drenaż odwadniający tegoż obszaru, a także w okresie przed
wojennym prowadzona eksploatacja kruszywa /w części południowej zabytku/, spowodowały niszczenie.

Przebadano wykopaliskowe około 10 arów. Odkryto 1 wyeksplorowano 104 obiekty. Wśród nich wy
różniono 4 piece dymarskie, 4 pozostałości po obiektach mieszkalnych, jamy odpadkowe i zasobowe* ślady 
po słupach oraz paleńimfca. Górne warstwy wyiftianionych obiektów były ̂ zniszczone.

Znaleziono dużo ułamków naczyń glinianych* grudki polepy, kawałki węg-i drzewnych, kości zwie
rzęce, żużle dymarłowe oraz kilka fragmentów przedmiotów żelaznych.

Materiały zabytkowa 1 dokumentacja zostaną przekazane do nuzeum im. J.Dzierżona w Kluczborku.

Nie przewiduje się kontynuacji badań.

SDC НАС 6Elf- BO RYSIEM 
woj, skierniewickie 
Stanowisko 1

SDLEJÓtf-Podklasztorze Muzeom Archeologiczne 1 Etnograficzne
woj, piotrkowskie w Łodzi
Stanowisko 4a

Badania prowadził mgr Mieczysław Góra /autor sprawozdania/. 
Finansował HK3 w Piotrkowie Tryb, Osada wielokulturowa z 
okresu wpływów rzymskich 1 wczesnego średniowiecza.

Prace wykopaliskowa przeprowadzono na obazarze budowy kanału sanltamo-grawltacyjnego dla no
wego osiedla dotnków jednorodzinnych w Sulejowie—Podklasztorzu* Wykopy archeologiczne usytuowane były 
wzdłuż krawędzi* wysokiej terasy nad doliną Pilicy, od 200 do 400 m na północny-tachód od murów klasz
toru. Ogółem przebadano obszar 25 arów.
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