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*23 jamy, г których dwie wyróżniały się znaczną wielkością, Pierwsza г nich o wymiarach 2 , 6 x 2 , 6 m, 
gł. dna 2 e * zasobowa, z grubą warstwą spalenizny, z fragmentami naczyń glinianych, Druga jama była 
najprawdopodobniej cząścią* zniszczonej przez rów przećtwezołgowy, chaty, w której oprócz ceramiki 
. znaleziono fragment nożyka żelaznego, część osełki kamiennej i kości zwierzęcej
* 4 paleniska położone poza chatami. Liczba Ich obecnie wynosi £6. Dwa paleniska różniły elę konstruk
cją od poprzednio odkrywanych« miały bowl« na wierzchu bruki z drobnych kamieni polnych.

We wszystkich obiektach występowała ceramika toczona na kole 1 lepiona ręcznie ze znaczną przewagą dru
giej, Z zabytków luźnych wymienić można jeszcze brązą, jednoczęściową fibulę dructkowatą'/zbliżoną do 
typu A 158/, oraz dużą część górnego kamienia Żarnowego.

Łabytkl znajdują się w Muzeum Klasta Pabianic*

Badania będą kontynuowane.

SMARD Y GÔRMB, g». QoczBork Wojewódzki Konserwator
woj. opelasie Zabytków Archeologicznych
Stanowisko 12 w Opolu

Badania prowadzili; mgr mgr Klemens Macewiez, Sylwia Wubz- 
kan, Krzysztof Spychała /autor sprawozdania/ przy współu
dziale mgr Gertrudy Martyniak z Muzeum lm. J.Dmeriona w 
Kluczborku. Finansował NK2 w Opolu* Pierwszy sezon badań. 
Oseda ludzkości kultury- przeworskiej datowana na okres wpły
wów rzymskich, faza ora* osada datowana na Xlll-Xlv
wiak.

stanowisko położone jest na prawobrzeżnej terasie rzeczki Strugi, około 50 » na północ od bu
dynku szkoły i domu nauczyciela; około 250 m na północny - zachód od kościoła. Niwelacja terenu pod 
budowę przyszkolnego boiska sportowego oraz drenaż odwadniający tegoż obszaru, a także w okresie przed
wojennym prowadzona eksploatacja kruszywa /w części południowej zabytku/, spowodowały niszczenie.

Przebadano wykopaliskowe około 10 arów. Odkryto 1 wyeksplorowano 104 obiekty. Wśród nich wy
różniono 4 piece dymarskie, 4 pozostałości po obiektach mieszkalnych, jamy odpadkowe i zasobowe* ślady 
po słupach oraz paleńimfca. Górne warstwy wyiftianionych obiektów były ̂ zniszczone.

Znaleziono dużo ułamków naczyń glinianych* grudki polepy, kawałki węg-i drzewnych, kości zwie
rzęce, żużle dymarłowe oraz kilka fragmentów przedmiotów żelaznych.

Materiały zabytkowa 1 dokumentacja zostaną przekazane do nuzeum im. J.Dzierżona w Kluczborku.

Nie przewiduje się kontynuacji badań.

SDC НАС 6Elf- BO RYSIEM 
woj, skierniewickie 
Stanowisko 1

SDLEJÓtf-Podklasztorze Muzeom Archeologiczne 1 Etnograficzne
woj, piotrkowskie w Łodzi
Stanowisko 4a

Badania prowadził mgr Mieczysław Góra /autor sprawozdania/. 
Finansował HK3 w Piotrkowie Tryb, Osada wielokulturowa z 
okresu wpływów rzymskich 1 wczesnego średniowiecza.

Prace wykopaliskowa przeprowadzono na obazarze budowy kanału sanltamo-grawltacyjnego dla no
wego osiedla dotnków jednorodzinnych w Sulejowie—Podklasztorzu* Wykopy archeologiczne usytuowane były 
wzdłuż krawędzi* wysokiej terasy nad doliną Pilicy, od 200 do 400 m na północny-tachód od murów klasz
toru. Ogółem przebadano obszar 25 arów.

patrz
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Odkryto 38 jam osadniczych z okresu wpływów rzymskich /II-III w n.e./* Były to w rzucie 
pisak im koliste jamy o średnicy około 1 m 1 głębokości dochodzącej do 6Û-8Q cm od powierzchni, zlani· 
Wypełniona były czarną przepaloną ziemią i dużymi kamieniami. Zawierały ona również ułamki naczyń 
glinianych, przepalone kości zwierzęce, wieiorek brązowy, 5 fragmentów osełek, G glinianych ciężar- 
kdw tkackich, drobiny polepy glinianej, 1 fragment kamienia Żarnowego, 1 nóż żelazny, wegiel drzewny.

Obok jamy nr 8 z okresu wpływów rzymskich znaleziono na głębokości oJtoio 50 cm od powierzchni 
: lern i srebrny denar cesarza Hadriana, datowany na lata 128-132 n.e.

Natrafiono również na 18 jam osadniczych z okresu wczesnego średniowiecza /Kz-XlX w-»/* ft ich 
wypełniskach znaleziono ułamki naczyń glinianych silnie obtaczanych, fragmenty polepy glinianej, grze
chotką z białej glinki, 6 noży żelaznych, żelazny rok do chodzenia po Lodzie, 3 fragmenty nieokreślo
nych przedmiotów Żelaznych, przęślik gliniany,'fragment glinianej prażull, kości zwierzęce, kilka frag
mentów żużla żelaznego.

TODZ1A, gm. Kadzidło Państwowe Muzeum Archeologiczne
woj. sotrołęckie w tfarszawie
Stanowisko 2

Badania prowadził mgr Jacek Andrzejowski przy współudziale 
mgr Anny Grochulsklej. PŁnansowało PMA* Drugi sezon badań* 
Cmentarzysko kultury przeworskiej z wczesnego okresu wpły
wów rzymskich,

2Przebadano 388,5 n , odkrywając 3 groby ciałopalne; zniszczony, jamowy i popielnicowy /oba bez 
wyposażenia/* Ten ostatni z uwagi na formę popielnicy datować można ne fazę B^* Luf no znaleziono że
lazną klamerkę esowatą z dwiema skuwkami - klamerki takie, wzorowane na esowatych klamerkach .vielbar- 
skich, znane są z kilku innych, cmentarzysk wschodnioprzevoxsklch z zespołów z fazy B^*

Badania pozwoliły na całkowite rozpoznanie zachowanej partii cmentarzyska, Rozmieszczenie 1 
gęstość pochówków, stopień ich zniszczenia, rozrzut materiału luźnego oraz wielkość zniszczonej części 
nekropoli pozwalają sądzić, że cmentarzysko to należało do grupy niewielkich, krótkotrwałych, peryfe
ryjnych cmentarzysk preworsklch z fazy B^* w przypadku nekropoli w Todzi pierwotna liczba pochówków 
nie przekraczała 20-30 grobów. Chronologia dobrza datowanych materiałów zamyka się w ranach fazy B^*

Materiały złożono w Рмл,

Badania zakończono,

T ROM INY, gm. Pątnów patrz
woj* sieradzkie paleolit i mezolit
Stanowisko 5

TYSZOWCE 
woj. zamojskie 
stanowisko 254
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