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Badani· hędą kontynuowane.

R ó ty n  S tara  Wlej, gm. Koderze*», 
woj. ik iem lcw jcklt,
SŁ 3, AZP: 57-57/4______________

Uniwersytet Łódzki Katedra Archeologii

Badania prow ad/i la mgr I. u bo mir a Tyszłer. Орт e tę  naukową sprawował doc. i ł  Jerzy 
Kmieci öski. Finansowi} WKZ w Skierniewicach. Cmentarzysko kultury w schodni opo- 
morskiej i kultury grobów kloszowych. Osada kultury przeworskiej.

Badania objęły północno-zachodnią część stanowiska, powierzchnię 100 ra1. Ne obszarze tym odkryto:
1) zarys naziemnego obiektu mieszkalnego o  wymiarach 3,0 * Ζ,ί(?) πι (obieto nic zosuł całkowicie odsłonięty),
2) liczne dołki posłupowe (niektóre z  nich związane z konstrukcją obiektu mieszkalnego). 3) jamy gospodarcze 
(zasobowo-odpadowe) owym. 0.S X 0,6, 0.6 к O.i m, 4) pozostałości paleniska wewnątrz budynku, przy làan ie  S.

Obiekty cmentarzy sta: 1) grób kloszowy (symboliczny), 2) grób popielnicowy z brukiem dolnym (uszkodzo
ny), 3) grób ciałopalny jamowy (zniszczony), 4) zbiorowy grób skrzynkowy zawierający popielnice i prawdopo
dobnie przystaw lu. Grób odbyto  w profilu wykopu, który przędna obiekt na linii E-W: w profilu odsłonięto 
12 naczyń grobowych. Komora j^obowa o długości 3,3 m zbudowana jesl z dużych głazów «stycznych (0,4 * 0,3, 
0,3 X 0,3,0,3 x 0,2 m). naczynia ustawione na bruku kamiennym.

Inwentarz ruchomy z osady stanowią ułamki ceramiki, przęśli ki, materia! osteologiczny zwierzęcy, nieliczne 
drobne przedmioty metalowe.

Badania będą kontynuowane.
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Sierpów, gm. Ozorków woj. łódzkie SL I psirz okresy brązu 
SowinU, gm. Mosina woj. po л tu is kie S l 23A patrz wczesne Średniowiecze

So winki, gm. Mosina, 
woj. poznańskie,
SŁ 13 B, AZP 56-27/28

PP Pracow nie K onserw acji Zabytków  
Oddział w Poznaniu
Pracownia Archeologiczna______________

Badania prowadził mgr Tadeusz Łaszkiewicz. Zleciło Biuro Projektów Budownictwa 
Komunalnego, finansowała zai Dyrekcja Rozbudowy Miasta Poznania. Pierwszy sezon 
badań. Osada ludnoid kultury przeworskiej, przede wszystkim z młodszego okresu 
przcłzym skiego (mniej liczne pozostałości osadnictwa z okresu wpływów rzyms
kich), ponadto ilady osadnictwa z epoki neolitu, ludności kultury pomorskiej i z okresu 
wczesnego Średniowiecza.

Stanowisko potwierdzone w ramach rozpoznania AZP w 1982 r. (AZP 56- 27/28 jako Sowinięć, stan I). po 
weryfikacji w 1956 r. włączone do zespołu stanowisk Sowinld 23. obejmującego kilka znanych wcześniej stano
wisk i liczącego ponad 15 punktów osülniczych. Teren suncwiska zagrożony jest w najbliższych latach całkowi
tym zniszczeniem w wyniku budowy Stacji Uzdatniani» Wody „Sowinki" na nowym ujęciu wody dla m. Poznani*.

Stanowisko (traktowane całościowo) położone jest na rozległym cyplu powstałym przez rozcięcie krawędzi 
terasy nadzaJewowej dołiny Warty przez dwie doliny boczne. Stanowisko 23В wypełnia północno- wschodnią 
część tego cypla i położone jest nad stromym stokiem (od wschodu) do terasy dennej Warty i łagodnym stokiem 
(od północy) do jednej z dolin bocznych (suchej). Powierzchnia stanowiska jest więc czfidow o ograniczona przez 
wzmiankowane powyżej nadproia krawędzi terasy i wynosi ogółem w częici 23В ok. 2 ha

Badania wykopaliskowe poprzedzono wykonaniem plamgrafii, szczegółowej rejestracji powierzchniowego 
materiału zabytkowego; stwierdzono przy tym liczne wychodnie (wysrane wypełnij ka) obiektów. Wykonano 
ponadto wierceni» świdrem ręcznym z pobraniem próbek na zawartość fosforu.

Odkrywkę pod wykop badawczy przygotowano mechanicznie, tzn. przy użyciu spychacza gąsienicowego 
zdjęto nadkład próchnicy ornej (o miąższości ok. 30 cm) na obszarze zbliżonym do prostokąta o  max. rozmiarach 
SO X 50 m. Zbadano całość założonego wykopu, tj. ptmierzchnię 3810 m-. Wyróżniono 53 obiekty nieruchome, 
w tym 1 półziemjtnkę, 1 budynek naziemny (7) o  konstrukcji słupowej. I piec (7). 13 palenisk, 12 jam o  różnym 
przeznaczeniu oraz szereg dołków poslupowych. bruczków kamiennych, skupisk ceramiki i polepy oraz innych 
obiektów o  nieokreilonej funkcji. Zebrano również nader liczny ruchomy material zabytkowy, w tyra: ok. lOtys, 
fr. ceramiki. 3 tys. grud polepy, 150 koć ci, JO krzemieni; ponadto 22 zabytki (n>. in. zapinka brązowa, siekierka 
kamienna, srebrny denar Antoninusa Piusa) oraz szereg próbek fosforowych, węgli drzewnych, ziemi na zawartość 
makroszczątków botanicznych i JtużJi żelu. n у d i

Wstępne rozpoznanie kul tufowo-chron dogi czoe uzyskanych danych pozwala stwierdzić, ie  badane stanowis
ko ma charakter wielokulturowy ze zdecydowaną przewagą materiałów kultury przeworskiej sprzed przełomu er.

Wyróitnii można;
—  ilady osadnictwa z młodszej epoki kamienia, na aktualnym etapie rozeznania materiałów trudne do 

określenia kulturowego, poświadczone przede wszystkim przez stosunkowo nieliczne krzemienie oraz siekierkę 
kamienną (druga ze znalezisk powierzchniowych):

—  osadnictwo ludności kultury pomorskiej г  wczesnego i środkowego okresu lateńskiego, poświadczone


