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Badania prowadził mgr Tadeusz Seniów, Finan
sował WKZ w Gorzowie Wlkp. P ierwszy sezon 
badań. Osada ludności kultury łużyckiej z okresu 
halsztackiego.

Stanowisko usytuowane jest we wschodniej części wsi, 30 m na 
południe od drogi re lac ji Gorzów Wlkp. -Kostrzyn. Na polu ornym 
i pomiędzy budynkami /mieszkalnym i gospodarczym/ należącymi 
do ob. H, Szarafana.

Przekopano ogółem 30 m2 - wykopami (sondażowymi nr I ,  la  
i  lb . Odkryto ogółem 5 palenisk, które były usytuowane w dwu sze
regach po lin ii północ-południe. Zalegały one na głębokości względ
nej ca 0, 65 m. M iąższość warstwy kulturowej wynosiła ca 0. 50 m.

Na wykopie nr 1 odsłonięto duże palenisko kształtem zbliżone 
do prostokąta wyłożone dwoma warstwami średniej w ielkości kamieni 
polnych. Obok paleniska wystąpiły liczne ułamki polepy. Na zachód 
od strony tegoż paleniska /oznaczonego nr 1/ odsłonięto ślady bu
dowli plecionkowej półkolistej - część tkwiła w profilu zachodnim,

W czasie eksploatacji tychże palenisk /1-5/ znaleziono liczne 
ułamki różnorodnej ceramiki halsztackiej, kości zwierzęcych i frag
menty polepy. Osada wiąże się chronologicznie z usytuowanym ca 
150 m na północny-zachód od drogi cmentarzyskiem ciałopalnym, 
które było rozpoznane sondażowo w sezonie 1979r. Stanowisko to 
wymaga w przyszłości przebadania na większym obszarze celem 
uchwycenia zasięgu terytorialnego i rozplanowania te jże osady.

M ateriał archologiczny znajduje się w Muzeum Okręgowym 
w Gorzowie Wlkp.

JEZIORSKO, gm. Warta patrz
woj. sieradzkie uzupełnienia 1979

KAROLKÓW, gm.Sochaczew 
woj, skierniewickie 
Stanowisko 3

Badania prowadził mgr Jacek Kowalski. Finan
sował WKZ w Skierniewicach, P ierwszy sezon 
badań. Siady osadnictwa łużyckiego, grobów 
kloszowych, przeworskiego.

Stanowisko badano sondażowo w ramach akcji ratowniczej na 
terenach niszczonych eksploatacją piasku. W wykopie pierwszym 
natrafiono na przemieszany m ateriał ceramiczny trzech kultur.
W drugim odkryto nikłe ślady warstwy kulturowej z niedużą ilością 
polepy i  ceramiki kultury łużyckiej.

Muzeum Ziem i Sochaczewskiej 
w Sochaczewie
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Przem ieszanie materiału Btanowi wynik silnego zniszczenia 
tego terenu podczas działań wojennych.

Materiały znajdują się w Muzeum Ziemi Sochaczewekiej, doku
mentację przekazano do WKZ w Skierniewicach.

Przewiduje się kontynuację badań.

MADEŁY, gm. Pątnów patrz
w oj .Sieradzkie epoka brązu
Stanowisko 1

NADKOLE, gm. Łochów 
woj. siedleckie 
Stanowisko 1

NIESUŁOWICE, gm. M ilicz 
woj. wrocławskie 
Stanowisko 2

patrz
okres wpływów rzymskich

patrz
epoka brązu

NOWY BAEKOCZYN Muzeum Archeologiczne
gm. Nowa Karczma-Liniewo w Gdańsku
Stanowisko 3

Badania prowadził m gr Janusz Podgórski, 
Finansował WKZ w Gdańsku. Drugi sezon 
badań. Cmentarzysko płaskie kultury łu
życkiej z okresu Hallstatt C-D.

Przebadano przestrzeń 235 m2 na południowo-wschodnim stoku 
wzniesienia, poniżej wykopu z 1978 r . , w jego bezpośrednim sąsiedz
twie. Odkryto 9 jam /nr 19-27/, zawierających nieliczny materiał 
zabytkowy w postaci niewielkich ułamków ceramicznych i węgli 
drzewnych. Ponadto luźno odkryto niewielką ilość przepalonych koś
ci ludzkich. Wyniki badań sugerują, że cmentarzysko miało niewiel
kie rozm iary.

Materiały znajdują się w zbiorach Muzeum Archeologicznego 
w Gdańsku.

Przewidziana jest kontynuacja badań.

NOWY TARG, gm. Stary Targ 
woj, elbląskie 
Stanowisko 6

patrz
okres wpływów rzymskich


