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sûsocxCE, gm. Głogów patrz
woj* legnickie epoka brązu
Stanowisko 9

NOSOCICE, gm, Głogów patrz
woj, legnickie neolit
Stanowisko 1? i 18

ORLE г gm. Mrocze Muzeum Okręgowe
woj. bydgoskie w Bydgoszczy
Stanowisko l

Badania prowadził mgr Hojciech Kuczkowski, przy współpra
cy mgr.Piotra Olszewskiego. Finansowato Muzeum Okręgowe 
w Bydgoszczy. Piąty sezon badań. Cmentarzysko kultury 
weohodniopomorsklej z okresu halsztackiego oraz szkiele
towe z xi - XIII wieku.

Cmentarzysko zlokalizowane na piaszczystym, częściowo zalesionym wzgórzu uległo znacznej de
wastacji na skutek mechanicznego pobierania żwiru przez miejscowy PGR. celen prac było przebadanie 
pozostałej części cmentarzyska, o powierzchni ok* 2 arów. Uchwycono jedynie 4 obiekty /jamy/, o ob
rysie owalnym lub kolistym, z niedużą zawartością węgielków drzewnych. Jedynie w jamie nr 

27 
natrafio

no na 3 fr, ceramiki, które pozwalają łączyć ją ze starszą fazą użytkowania cmentarzyska związaną
z ludnością kultury wschodnioptmiorsklej z wczesnej epoki żelaza.

Prace na tym stanowisku zostały zakończone.

PIOTRÓW, gm. Zadzim Muzeum Archeologiczne 1 Etnograficzne
woj. sieradzkie w Łodzi
Stanowisko 12

Badania prowadził mgr Hojciech Slciński, Finansował wjsz 
w Sieradzu. Drugi sezon badań, osada z okresu halsztac
kiego 1 wczesnego Średniowiecza.

Kontynuowano prace w południowej 1 północno-zachodniej części osady. _ącznie przebadano ob
szar o powierzcHni 37tl,5 odkrywając 9 jam, 3 paleniska i б dołków posłupowych kult

ury 
łuży
ckie
j

z okresu halszteckiego oraz 1 jamę wczesnośredniowieczną.

obiekty kultury łużyckiej reprezentowały formy odkrywane w poprzednim sezonie, w wypełnis- 
kach zawierały jedynie nieliczne fragmenty ceramiki i polepy.

Jama wczesnośredniowieczna jest najmniejszą z dotychczas odkrytych. Wymiary jej wynosiły 
225 z 17Û oz, a głębokość 58 cm. Dłuższa oś zorientowana była na kierunku N - S. W wypełńisku jej 
znajdowały się liczne drobna, przepalone kamienie, fragmenty ceramiki i kości zwierzęce. Materiał 
zabytkowy pozwala datować jamę na VII - VIII w.

Materiały z badań znajdują się w MAiS w Łodzi.

Nie przewiduje się kontynuacji badań.

PŁOCK-Radźlwis patrz
późne średniowiecze


