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/IV okres epoki brązu - okres halsztacki/, 
ślady osadnictwa neolitycznego /kultura 
pucharów lejkowatych^ ceramiki sznurowej, 
grzebykowo-dołkowej, kultura le n d z ie lsk a / ,  
wczesnośredniowiecznego /fazy D-E/ i 
średniowiecznego.

Stanowisko usytuowane jest w dolinie Warty bezpośrednio na pół
noc od ujścia do niej niewielkiego strumienia w dolnej partii długiego 
stoku, ukształtowanego w rodzaj te rasowej półki. Badania prowadzone 
równolegle z uzupełniającymi je pracami o charakterze lnwentaiyzacyj- 
nym /planigrafia materiału powierzchniowego, pomiaty przy użyciu mag
netometru protonowego, wiercenia/ miały charakter sondażowy. Wyty
czono 23 wykopy o ogólnej powierzchni 460 m^.

Zarejestrowano ponad 150 obiektów: 10 budynków mieszkalnych 
/półziemianki/, 11 palenisk, około 80 dołków poslupowych i ponad 40 jam 
o różnym przeznaczeniu /głównie magazynowe/ na piec i strudnię. Ta o s
tatnia skonstruowana była z kamieni /tworzyły cembrowiną do głębokości 
170 cm od powierzchni / i drewna / studnię wykonano z obrobionego wy- 
próchniałego wewnątrz grubego pnia dębu/. Średnica otworu studzien
nego wynosiła 60 - 75 cm, głębokość całości około 220 cm. Wnętrze wy
pełniała silnie przemyta próchnica przemieszana z szarozielonym muł- 
klem i  szczątkami organicznymi oraz fragmentami kości i ceramiki da
tującej obiekt na łV-V w .n.e.

W materiale środkowym poza elementami standardowymi /ceramika, 
kości, przęśliki, ciężarki tkackie/ na uwagę zasługuje fragment zapinki 
brązowej oraz 2 żaren rotacyjnych.

Materiały przechowywane są w Pracowni Archeologiczno-Konserwa
torskiej P .P .PKZ w Poznaniu.

TYŁOWO, gm.Krokowa 
woj. gdańskie 
Stanowisko 6

Pracownia Archeologiczno- 
Konserwatorska P .P .PK Z  
Oddział w Warszawie

Badania prowadziła mgr Maria Kulisiewicz. 
Finansowała Dyrekcja Elektrowni Wodnej 
"Żarnowiec" /w budowie/. Pierwszy sezon
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badań. Cmentarzysko z wczesnego okresu 
wpływów rzymskich.

Stanowisko położone jest u podnóża południowego stoku wzgórza 
morenowego, oddalonego około 200 m na zachód od Tyłowa st.4  i 
1500 m na północ od wsi Tyłowo. Przekopano powierzchnią 105 m^. 
Odkryto 19 obiektów: 1 grób popielnicowy, 1 jamowy oraz 8 jam.

Do najciekawszych obiektów odkrytych na tym stanowisku należy 
obiekt nr 2 - grób popielnicowy, płytki. W części centralnej umiesz
czona była popielnica, wewnątrz której znaleziono duże ilości przepalo
nych kości. Brak zabytków metalowych. Charakter ceramiki pozwala na 
datowanie jej na wczesną fazą okresu wpływów rzymskich. Podobnie na
leży datować obiekt nr 8 - grób jamowy. Wyraźny zaiys wypełniska o bar
wie czarnej ziemi z fragmentami węgli drzewnych i ceramiki.

Kolejne obiekty to pozostałości jam o nieokreślonym charakterze.
W trzech przypadkach wystąpiły drobne fragmenty ceramiki, w pozosta
łych nie stwierdzono występowania zabytków archeologicznych. W oparciu 
o materiał ceramiczny, cmentarzysko wstępnie datować należy na wczesną 
fazę okresu wpływów rzymskich.

Materiały znajdują się w Pracowni Archeologiczno-Konserwatorskiej 
P .P .PKZ Oddział w Warszawie.

Badania będą kontynuowane.

UJAZD, gm.Brzyska Muzeum Regionalne
woj.krośnieńskie w Jaśle
Stanowisko 1

Badanie prowadziła mgr Elżbieta Poborska. 
Finansowało Muzeum Okręgowe w Rzeszowie. 
Pierwszy sezon badań. Osada z późnego okre
su wpływów rzymskich.

Stanowisko położone jest na południowo-wschodnim stoku góry Li- 
wocz, na terenie pól ornych należących do przysiółka Góry wsi Ujazd. 
Badaniami objęto wschodnią część osady. Łącznie przebadano obszar 
o powierzchni 162,5 m^. Odkryto trzy obiekty o charakterze mieszkal
nym, jeden /w znacznej części zniszczony w czasie poszerzenie drogi/ 
o wyraźnej konstrukcji słupowej.


