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Stanowisko badane było jad w lataob ubległyob /od 1964 r./
1 odkryto tutaj 444 groby grupy okeywsklej kultury wenedzklej z 
okreeu p<5 i no lateński ego. V toku tegorocznych badań odkrytych zo
stało 15 grobów ciałopalnych /od 445 óo 459/. w tym 4 popielnico
we. 10 Jamowych 1 1 symboliozny. Trzy groby posiadały pojedyncza 
stela kamienna obrabiane 1 gładzona.

Wśród oeramikl wyróżniają eią naczynia jednouche, z brzuśoem 
w formie odwróconej gruz dcl. z krótką, swążoną szyjką i wygiątą 
na zewnątrz facetowaną krawędzią wylewui garnki jajowata osazaml 
z 2 uchami pod krawędzią oras typowa kubki o jednym uchu. Zdobnio- 
two należy do rzadkości, a o Ile występuje to w poataol dookolnych 
linii lub zygzaków, łącznie odkryto 10 zabytków śelmsnyob. Są to 
zmukł# fibulo z kabłąklem zgiętym na obu końoaoh pod kątem ostrym 
i duża fibula z wygiętym kabłąklem z górną oląolwą. Odkryte zosta
ły także 3 żelazne taśmowate klamry do pasa z zawiasami z końoaml 
odgiętymi na tą azmą stroną.

V związku a trudnośoiaal teohnlosnyal jaki nastręcza taran 
stanowiska badania zostały sakońozone.

PODZAMCZE, pow. Kwidsyń patrz wozesna średnlowlsoze

POLANOWICE. pow. Inowrooław Instytut Historii Kultury
Stan. 3 1 4  Materialnej PAM

Badania przeprowadziła mgr Bożena Danlelosyk. Plnan- 
aował IHKM PAM» Owada s okrasa póinolateńsklego i 
wpływów rzymskich»
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Prace sondażowe były dalszym etapem realizacji badań nad 
zmianami w eksploatacji środowiska geograficznego.

Stanowiska znajdują slą na łagodnym stoku wyniesienia leżąoe- 
go nad dawną odnogą Oopła i obejmują łącznie przestrzeń około 700 m 
długości 1 około 250 m szerokości. Koncentracja prac na stanowisku 
4 • na którym materiał oeramlczny z badań powierzchniowych sygna
lizował istnienie osadnictwa z okresu póśnolateńsklego 1 wpływów 
rzymskich pozwoliła uchwycić zasięg osady z okresu póśnolateńskie
go. oraz wczesnego 1 środkowego okresu wpływów rzymskioh. Warstwa 
kulturowa tej osady zawierała liczne fragmenty naozyń, kośol zwie
rzęce oraz zabytki /m.i. fibule o konstrukojl środkowo rzymskiej, 
przęśllkl, osełki/. Osada ta rozciągała się od skraju dawnej od
nogi Gopła do oddalonych około 200 m /różnica poziomów wynosiła 
5 m/ wyższych partii terenu.

Na południe od niej na szczycie wyniesienia odkryto stosun
kowo zwarole zabudowaną osadę z małymi jamkaml obfitującymi w 
fragmenty naozyń 1 kości, datowaną na póśną fazę okresu wczesno
średniowiecznego.

Również nad dawną odnogą Gopła, około 200 m na półnoo od 
stanowiska 4 natrafiono na osadę z póśnej epoki brązu 1 wozesnej 
epoki żelaza /stan.5/ której warstwę kulturową uohwyoono w dwóoh 
sondażach.

W przyszłym roku planuje się przeprowadzenie dalezyoh badań 
na omawianych etanowlekaoh.

POLANY, pow. Radom patrz wczesne średnlowleose

ilEMIRCHOf, pow. Łask patrs okres halsstaeki


