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POLANOWICE, pow. Lubsko patrz
okras halsztacki

PRA WIKÓW, pow Wołów 
Stanowisko 10

patrz
okras wpływów rzymskich

RUSZCZYN, pow.Piotthów Tiyb. 
Stanowisko 2

patrz
okras halsztacki

RYCHLOC1CE, pow.Wieluń patrz
okras halsztacki

*ROGOWO, pow.Białogard 
Stanowisko 4

patrz
okras wpływów rzymskich

SKRZYDLOW, pow.Radomsko patrz
wczasna średniowiecza

STARY ZAMEK, pow.Wrocław patrz
w.zMne *rednio*leczt

STOBN1CA-TRZYMORG1, pow.Piotrków Tiyb. 
Annowiako 2

Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne w Lodzi

Badania prowadził dr Henryk Wiklak. Finansował 
WKZ w Łodzi. Piąty sezon badań. Osada z okresu 
późno -lateńskiego. Siady osadnictwa ze środkowej 
i młodszej epoki kamienia , z Dl okresu epoki brązu, 
z okresu halsztackiego, wpływów rzymskich i wczes
nego średniowiecza.

Przebadano powierzchnią 213 m^. Odkryto 3 paleniska domowe Ł2 du
że obiekty z okresu późno-lateńskiego, które wg prof. d r  X . Jażdżewskiego 
pąłniiy prawdopodobnie funkcje kultowe.

Obiekt 1 tworzyła jama kształtu łódkowatego, wyłożona dużymi kamienia - 
mi polnymi. Długość jamy 300 cm, szerokość - 230 cm, głębokość 12-111 cm 
pod powierzchnią ziemi. Wokół jamy tuż przy jej krawędzi znajdowało się 
10 dołków symetrycznie rozmieśzczonych,pozostałych po szkielecie konstruk
cji drewnianej. Wypełnisko jamy tworzył gruz polepy noszącej ślady odcisków 
bierwion, prętów i gałęzi drzew. Polepa i kamienie wykładające ściany jatąy 
- silnie przepalone. Wśród rumowiska polepy znaleziono naczyń gli
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nianych z późnego okresu lateńskiego oraz spalone kości zwierzęce zalega
jące w trzech niewielkich skupiskach.

Obiekt 2 tworzyła jama kształtu głębokiej misy elipsowatej, o ścianach 
i dnie wyłożonych kamieniami polnymi sporych rozmiarów. Długość jamy 
240 cm, szerokość - 180 cm, głębokość 12-111 cm pod powierzchnią. Wo
kół jamy, tuż przy jej krawędzi znajdowało się 5 dołków pozostałych po szkie
lecie konstrukcji drewnianej. Wypełnisko jamy tworzyły duże fragmenty po
lepy z odciskami bierwion prętów i gałęzi drzew. Polepa, kamienie, którymi 
wyłożone były ściany jamy silnie przepalone. Wśród gruzu polepy znalezio
no ułamki naczyń glinianych z późnego okresu lateńskiego oraz spalone koś
ci zwierzęce w dwóch skupiskach. Ponadto obiekt ten mial podwójne dno z 
' ^ni polnych. Pod drugą warstwą bruku kamiennego znajdowała się jama 
wypełniona przepaloną gliną i smolistą warstwą węgli drzewnych. Na dnie 
tej jamy znajdowało się potłuczone naczynie gliniane z okresu późno-lateńs- 
kiego.

Funkcja tych obiektów nie jest jeszcze dostatecznie wyjaśniona.

STROJEC, pow. Sochaczew Państwowe Muzeum
Stanowisko 1 Archeologiczne w Warszawie

Badania prowadziła mgr Halina Różańska. Finansowa 
lo PM A w Warszawie. Pierwszy sezon badań. Cmen
tarzysko kultury pomorskiej i grobów kloszowych / > ' 
z okresu lateńskiego.

Stanowisko znajduje się na polu ornym, na lekkim piaszczystym wznie 
sieniu. Od dawna systematycznie niszczone przez orkę, kopanie dołów na 
ziemniaki i wybieranie piasku. Badania podjęto w związku z informacją 3 
przypadkowym odkryciu grobu skrzynkowego.

Efektem poszukiwań są 3 obiekty - grób typu popielnicowego, skrzyn
kowego oraz duże palenisko, będące najprawdopodobniej miejscem spalania 
zmarłych. Grób popielnicowy reprezentuje pochówek symboliczny, skrzyn
kowy okazał się całkowicie splądrowany, palenisko wystąpiło w formie pte 
wotnej i zasługuje na uwagę. Córą jest ono półkoliste o wymiarach 5.70 *
3,30 m /druga wartość jest niepełna/, dołem prostokątne o długości odsło
niętych boków 2,40 x 3,10 m, obramowane dużymi kamieniami, które okaza
ły się całkowicie przepalone. Palenisko wypełnione jest węglem drzewnym 
i polepą.

Badania będą kontynuowane.

SULEJÓW-Podklasztorze, pow. Opoczno patrz
okres nowożytny


