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Zabytki potwierdzaj« Istnienia па stanowisku osadnictwa z wczesnej epoki br«zu or»* prawdo* 
podotele t okrasa wpływów rzymskich /poświedcsonato prze* kilka fragmentów cemifci'/,

tcależy podkreśli stwierdzenie letnieal« osadnictwa s okresu wpływów rzymskich, popreednto 
niexyrdintonego. część meteriełów zaliczonych w ubiegłym sezonie do okresu l&teriskiwgo» należałoby 
wlęzać r»c*ej z okresem wpływów rzymskich /łącznie' * naczynie*, zrekonstruowanym rysunkowo, a pocho
dzący* x powierzchni stanowiska /A.Brçmickl, ir.Mazurak. Stanowisko w. 2, tabi» ΠΙΑ ÿ. Dobrą analo
gią dla tego naczynie znajdujemy na osadzi« kultury przeworskiej w Wólce ŁariecJtie j /W, Bander , Kem 
plaks osadniczy w miejscowo Sol Kółka testecka na tle osadnictwa dorzecza Bzury, AFr t, Ш  : 19B0, 
z. 2, ш. Ш |  гус- И  */*

Datowanie oraz określenie przynależności kulturowej stanowiska w dalszym ciągu oczekują na 
wyjaśnienie.

MIKOIAJOW, gm. Oslak 
woj, tarnobrzeski«
Stanowiska 1, 2, 4, 14

KIŁACSEK, ga. Kleczew 
woj, konińskie 
Stanowisko ?

Badania prowadził mgr Krzysztof Borczyca. Finansowało 
Muzeum Okręgowe w Koninie. Pierwszy sezon badań. Osada 
kultury pucharów lejkowatych, frlad oeadnlczy kultury 
Łużyckiej„

Stanowisko położone jest м  łagodny* południowy* stoku dolinki bezimiennego strueyka, około 
250 m na północny wschód od zabodowań sołtysa.

Badania miały charaktar ratunkowy za wzglądu na głęboką orka ciężki* sprzęta*, wykopy o Łęcz
nej powierzchni 7Q m2 założono w zachodniej partii stanowiska*"

Uzyskano 150 fr· Ceraatkl 1 12 wyrobów krzemiennych. Obiektów nie zarejestrowano, Materiał 
wstępnie można datować na m  /klasycznowidreską/ fazę knltnry pucharów lejkowatych. *

К warstwie t znaleziono nieliczne tt. ceramiki kultury łużyckiej. Materiał i dokumentacja 
znajduję się w Muzeum Okręgowym w Koninie.

Badania zakończono.

MSiABO, gm. Brodnica 
wuj. toruńskie 
Stanowiako 15

NOSOCICE, gm. Głogów
wj. legnickie 
Stanowisko l<

łłOSOCICK, gm. Głogów 
woj. legnicki«
Stanowisko 17

Redanie prowadził mgr Wacław Pogorzelski. Finansowało 
Muzeum w Stogowi*. l .erwszy sezon badać. Osada * okresu 
neolitu, wczesnej epoki brązu, kultury łużyckiej.
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Muzeum w Głogowie
Ośrodek Archeologie zno*n»nservatorskl

Muzeum Okręgowe 
w Koninie

patrz
okres wpływów rzymskich

Stanowisko położone jest około 200 a na wschód od ostatnich zabudowań larkova η» terenie 
przeinaczonym pod bodgwę Osiedla Piastów w Głogowie. Badaniami ratowniczymi objęto zachodnia część


