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v Warszawie

Badania prowadził mgr Jacek Andrzejowzfci. Ptoancowało
PMA* Piąty sezon badań, ouotarsyeko kultury wieibarsttaj
z okresu póinoriyaskiego.
Przebadano ok. 160 m 2 w zachodniej i częściowo wschodniej partii stanowiska* Odkryto 5 bardzo
ubogo wyposażonych,, jamowych pochówków kultury wielbarsklej, których chronologią okratfltó można je
dynie ogólnie na okree późnorzymski. Uchwycono ostatecznie zasiąg zwartego występowania grogów w po*
łuilnlowej i południowo-zachodniej części nekropoli* Poza tym zasiągiem w strefie południowe* odkryte
2 odosobnione pochówki- Uwzględniając gęstość występowania pochówków oraz obszar zniszczonej części
cmentarzyska aożna jego wielkość oceniać na 1 0 0 - 1 2 0 grobów. Chronologia nekropoli zamyka się w ra
mach faz Û^-Cj i C3, Poza pochówkami kultury wielbaraklej na stanowisku odkryto 2 groby kultury łu
życkiej oraz nieliczne fragmenty ceramiki tej kulturyMateriały złożono w PMA.
Badania zakończonoNOSOCICE, gm. Głogów
woj. legnickie

Muzeum w Głogowie
Ośrodek Archeologiczno-Konserwatorski

Stanowisko 16
Sadania prowadził mgr Wacław Pogorzelski. Finansowało
Muzeum w Głogowie, Ośrodek Archeologie ano-konserwatorski.
Pierwszy sezon badań. Osada neolltn oraz epoki brązu,
cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich*
stanowisko położone jest ok. 1QQ m na południowy—wschód od zabudowań Cukrowni w Głogowie aa
terenie przeznaczonym pod budową Osiedla Piastów. Badania ratownicze 'skoncentrowano w części połud
niowo- zachodniej stanowiska zagrożonej przez prace prowadzone sprzętem ciężkim Przebadano Э ary, na
których odkryto i wyeksplorowano 1 1 obiektów:, wśród których wyróżniono groby ciałopalne z okresu wpły
wów rzymskich /w tym l popielnicowy wyposażony su In. w nóż, przęśli*, zapinki, fr, grzebienia, fr.
okucia szka
ki, klucz, sprzączkę do pasa oraz groby jamowe/. Obok grobów wystąpiły obiekty z okresu
neolitu oraz epoki brązu.
„

gowie,

Materiały zabytkowe pozyskane w trakcie badań oraz dokumentacja znajdują się w Muzeum < Gło
>środku Archeologiczno-Konserwatorskim.
njdanta będą kontynuowane*

NOWA 5IUPIA - LAŁУ
woj. kieleckie
5 tanów Lako 7

muzeum Archeolog leśne w Krakowie
Wojewódzki ośrodek
Archeologiczno-Konserwatorski
w Kielcach
Badania prowadzili dec. dr heb. KaziMlerz-Bielenin, mgr
Tomasz Wichnan * Мигеиа Archeologiczne w Krakowie, mgr
Szymon Orzechowski - MOAK w Kielcach* Finansował WOAK w
Kielcach. Stanowisko dymarskie z okresu wpływów rzymskich
osada wczesnośredniowieczna.

Stanowisko dymarskie położona jest w południowo wschodniej części przysiółka bazy na stoku
Chełmca, nad strumieni*· Słona Moda, w odległości około 20 a od rowu granicznego świętokrzyskiego Par
ku Narodowego /działka gr* nr 17QQ/.

