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ment brązowej bransolety. Wszystkie groby posiadały obwa
rowania kamienne. W niektórych wystąpiły przystawki /czer
paki, misy/.
Badania będą kontynuowane.
WILKOWICE, gm.Wartkowice
woj.sieradzkie ‘
Stanowisko 2

Uniwersytet Łódzki
Katedra Archeologii
Badania prowadził mgr Jacek Błasz
czyk. Finansował WKZ w Sieradzu.
Trzeci sezon badań. Cmentarzysko
kultury pomorskiej z przełomu
okresu halsztackiego i okresu la
teńskiego.

Badania prowadzono w północno-zachodniej części
stanowiska. Przebadano obszar o powierzchni 65 O m » Odkry
to cztery groby /nr 42-45/. Grób 42 - symboliczny. Pod bru
kiem kamiennym znajdowała się warstwa luźno ułożonych ka
mieni, pomiędzy którymi wystąpiło kilka ułamków ceramiki.
Nie zaobserwowano śladów wkopu rabunkowego. Grób nr 43 symboliczny. Pod brukiem o średnicy ok. 95 om odkryto skrzy
nię zbudowaną z płaskich kamieni. V/ skrzyni znajdowało się
baniaste naczynie nakryte misą. Haczynie w całości wypełnio
ne było piaskiem, a na jego dnie odkryto żelazny grot strza
ły. Grób 44 - popielnicowy, w obwarowaniu kamiennym. Pod
brukiem znajdowała się popielnica nakryta misą. Obok popiel
nicy ustawiony był dzban i misa, w której znajdował się mały
kubek. Grób 45 _ podkloszowy, w obwarowaniu kamiennym. Pod
brukiem odkryto dużą misę /pełniącą w grobie funkcję klosza/
pod którą znajdowała się popielnica nakryta misą. Obok misy
/klosza/ ustawiony był duży dzban z taśmowatym uchem oraz
misa, do której wstawiony był kubek.
Badania będą kontynuowane.
WOJSZE, gm.Czerwin
woj.ostrołęckie
Stanowisko 1

patrz
wczesne średniowiecze

WRZUCA ŚLĄSKA, gm.Wąsosz
woj.leszczyńskie
Stanowisko 124

Wojewódzki Konserwator
Zabytków w Lesznie
Łiuzeum Archeologiczne
we 'Wrocławiu
Badania prowadzili mgr mgr Jerzy
Cołubkow, Krystyna Romano?/ i Elżbie
ta Howoryta. Drugi sezon badań li
cząc badania K.Smutka v/ 1951 г.
Cmentarzysko ciałopalne kultury
łużyckiej.
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Badania miały charakter weryfikacyjno-rozpoznawczy. Przebadano obszar 2 arów. Stanowisko leży na piaszczy
stym wzgórzu ok. 500 m na północny wschód od krańca wsi.
W trakcie badań odkryto 9 grobów ciałopalnych kultury łu
życkiej datowanych na Hallstatt C.
ZADOWICfi, gm.Godziesze Wielkie
woj.kaliskie
Stanowisko 1

patrz
okres lateński

ZAY/ADA, gm.iołani ec
woj.tarnobrzeskie
Stanowisko 1

Uniwersytet Warszawski
Instytut Archeologii
Badania prowadzili dr Bolesława
Chomentowska i dr Jan Michal3ki.
Finansowała Dyrekcja Budowy Siek. Dziewiąty se„ osadnictwa z epo
ki kamienia i wczesnej epoki brą
zu, osada schyikowohalsztacka gru
py tarnobrzeskiej kultury łużyckiej
cmentarzysko z wczesnego i środko
wego okresu lateńskiego, cmentarzy
sko z okresu wpływów rzymskich.

no w trzech rejonach: 1. na kulminacji wzniesienia, a gdzie
postanowiono przebadać pozostałą częśó cmentarzyska z okresu
wpływów rzymskich, 2. w południowo-wschodniej części stano
wiska, w celu stwierdzenia zasięgu озайу grupy tarnobrzeskiej
w tym kierunku, 3* w południowo-wschodniej części, gdzie spo
dziewano się natrafić na kontynuację rowów związanych także
z tą osadą.
W wyniku eksploracji wymienionych rejonów stanowi
ska stwierdzono występowanie zabytków i obiektów z następu
jących okresów:
1. luźno występujące odłupki i wióry krzemienne
głównie z surowca czekoladowego. Mogą się one łączyć z osad
nictwem paleolitycznym, neolitycznym, kultury trzciniecklej
a także grupy tarnobrzeskiej.
2.
ślady osady grupy tarnobrzeskiej reprezentowa
ne były przez warstwę kulturową o znacznej miąższości i licz
ne jamy. Występowała w nich bardzo licznie ceramika, a nie
kiedy prawie w całości zachowane naczynia. Z innych zabytków
należy wymienió .gliniane formy odlewnicze, niewielką prosto
kątną aztabkę żelazną, fragment kamiehia Żarnowego, rozcieracze i gliniane przęśliki. Trzy pierwsze rodzaje zabytków
wystąpiły stosunkowo blisko siebie, co pozwala sądzić, w po
łączeniu z odsłoniętą tu regularną jamą i występowaniem
sporej ilości "luksusowej”, czernionej ceramiki, że znajdo-

