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problematyki osadniczej grupy tarnobrzeskiej, jak też dla dalszego u ściś
lania chronologii.

Badania będą kontynuowane.

NOWA HUTA - KRZBSŁAW1CE patrz
Stanowisko 66 neolit

NOWA HUTA - PLESZOW patrz
Stanowisko 17 neolit

NOWY TARG, gm.Stary Targ patrz
woj.elbląskie okres wpływów rzymskich

OPATOW patrz
woj. częstochowskie okres wpływów rzymskich
Stanowisko 1

PIASKI, gm.Kleszczów Pracownia Archeologiczna -
woj.piotrkowskie Konserwatorska P .P .PK Z
Stanowisko 11 Oddział w Kielcach

Badania prowadził mgr Romuald Dragan przy współ
udziale Zbigniewa Lechowicza. Finansował Central
ny Ośrodek Badawczo Projektowy Górnictwa Odkryw
kowego we Wrocławiu. Pierwszy sezon badań. Osa
da ludności kultury łużyckiej z przełomu IV i V okresu 
epoki brązu oraz cmentarzysko tej samej ludności da
towane na okres halsztacki D.

W czasie badań stacjonarnych na terenie przyszłej kopalni prowadzono 
stały nadzór nad pracami ziemnymi. Odkryto i uchroniono przed całkowitym
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zniszczeniem 5% powierzchni stanowiska.
Zespół ten znajdował się na prawym brzegu rzekł Widawki w odległoś

ci około 400 m na zachód od drogi z m.Piaski do m.Kalisko.
Przebadano powierzchnię 250 m^. Odkryto dwa groby ciałopalne po

pielnicowe noszące ślady celowego* zniszczenia /rabunku?/, jamę produk
cyjną - prawdopodobnie wędzarnie oraz kilka jam o bliżej nie określonej 
funkcji. Cmentarzysko datowano na podstawie zabytków znalezionych w gro
bie nr 1 t. j. główki brązowej szpili żelaznej oraz ceramiki. Osada datowa
na wyłącznie na podstawie ceramiki.

Badania zakończono.

POPOW1CE, gm. Inowrocław patrz
woj. bydgoskie neolit
Stanowisko 3

PORZECZE, gm.Luzino Polskie Towarzystwo Archeo-
woj.gdańskie logiczne i Numizmatyczne
Stanowisko 1 Oddział w Gdańsku

Badania prowadziła mgr Elżbieta Skarbek. Finanso
wało Muzeum w Lęborku. Drugi sezon badań. Osada 
ludności kultury łużyckiej V okres epoki brązu.

Badania prowadzono we wschodniej części osady i eksplorowano dwa 
wykopy o łącznej powierzchni jednego ara. Bezpośrednio pod darnią na 
głębokości 30 cm. wystąpiła warstwa kulturowa O miąższości dochodzącej 
do 45 cm. W części wschodniej wykopu odkryto dwa paleniska zbudowane z 
dużych kamieni o średnicach dochodzących do 60 cm, otaczających koliste 
wnętrze wypełnione drobnymi, przepalonymi kamieniami 1 suchym piaskiem 
z węglami drzewnymi 1 popiołem. Pr^y palenisku nr 1 odsłonięto małą jam- 
kę, która w przekroju pionowym posiadała kształt trójkąta skierowanego 
wierzchołkiem ku dołowi, wypełnioną zbitą spalenizną z popiołem i dużymi 
kawałkami węgli drzewąych. Ceramika była drobna, nieliczna 1 dwa frag
menty nosimy ślady wtórnego przepalenia.

W odległości 3 m na zachód od paleniska 2 odkryto jamę, stanowią
cą w rzucie poziomym nieregularny krąg wielkości 2 x 1,65 m otoczony


