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ff części zachodniej cmentarzyska występowały groby warstwowe , 
kultury dobrodzieńskiej datowane na schyłek IV я. ne. W tej caeócl cmentarzyska wyjątek stanowił grób nr 1 /popielnicowy/, 
który ne podstawie ceramiki można datować na III w. ne. Wyetę* powanie grobów warstwowych pokrywa się z występowaniem cerami
ki toozonej.

Po opracowaniu materiały zostaną przekazane do dyspozycji 
Muzeum Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim.

Badania nie będą kontynuowane.
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PIWNICZKA Polska Akademia Naukwoj.nowosądeckie Oddział . w KrakowieStanowisko A Komisja Archeologiczna

Badania prowadzili mgr Renata Madyda-Legutko i mgr Krzysztof Tunia. Finansowała Komisja Archeologiczna Oddziału РАЯ w Krakowie i Museum Okręgowe w Nowym Sączu. Pierwszy Bezon badań. 
Osada z okresu wpływów rzymskich.

Stanowisko położone Jest na wierzchowinie wysokiego wzniesienia usytuowanego w widłach Popradu i wpadającej do niego Łomniczankl. Vf trakcie badań o charakterze sondażowym odsłonię
to 2,5 ara powierzchni stanowiska, natrafiając na pozośtałoścl 3 obiektów. Na uwagę zasługuje obiekt 3· będący pozostałością konstrukcji mieszkalnej usytuowanej Wzdłuż osi zachód - wschód* 
Rzut poziomy nieregularny, o wymiarach ok. 12,5 i 5 Hi W wypełńleku, o miąższości ok. 20 cm, znaleziono zestaw lepionej ręcznie, toczonej 1 obtaczanej ceramiki oraz żelazny grot*V świetle wstępnych ustaleń, uzyskany materiał można datować na rozwiniętą fasę okresu poźnorzymskiego*

Materiał po opracowaniu zostanie złożony w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu.
Badania nie będą kontynuowane*

PLESZEW patrz
woj.kaliskie okres lateńskiStanowisko I

POMIANOWO, gm.Białogard Uniwersytet im.A,Mickiewicza
woj.koszalińskie Katedra Archeologii w PoznaniuStanowisko 5

Badania prowadziła mgr Danuta Minta /autor sprawozdania/ pod kierunkiem prof.dr bab«Jana Żaka.



Finansował UAM w Poznaniu. Pierwszy sezon badań. Osada 8 przełomu okresu wczesno- 
rzymskiego na późnorzyoski, nadto я elementami z okresu późnorzymsklego oraz 
wczesnośredniowiecznego.

Osada Jest usytuowana ok. 300 n na południe od zabudowań 
wsi Pomianowo, po obu stronach drogi Pomianowo-Dargikowo. Swym zasięgiem obejmuje kulminacje oraz obszar po jej zachodniej 
stronie, opadający od wyя. 40 m do 25 m nP® w kierunku prado- 
liny Parsęty /obszar podmokłych łąk/.

Badania olały charakter prac penetracyjnych i prowadzone 
były w ezęśol zachodniej osady w celu ustalenia zasięgu zaohod- niego, północnego i południowego osady, Wykopy i sonaafte objęły 
94,24 m2 powierzchni osady, w których odkryto zarysy 9 palenisk /wykazujących znaczną koncentrację - 6 palenisk na przestrzeni 5 X 8 m /, prey czyn częśó z niси występowała w otoczeniu dołków 
doołupowyeh /22/ budowli nazie sinych, 1 półziemiankę zachowaną 
fragmentarycznie i tworzącą układ s dwoma paleniskami* nawarstwiający się na woz·dniejeze palenisko, a takt· 4 /w tym 1zasobowa/.

W trakcie badań uzyskano około tyaiąoa fragmentów oaozyń 
głównie ręcznie lepionych, datowanyoh przede wszystkim na pree- łoa okresu wc senior zyneklego na póćnorzymskl przy nieznacznej ilości ceramiki datowanej na okres póćnorzymekl i wczesnośredniowieczny/ występuje łącznie w obiekcie nr 17/.

RtZSUBOJBWICB, gra,Kruszwice Uniwersytet im.A.Mickiewiczawoj.bydgoskie Katedra ArcheologiiStanowisko 1 w Poznaniu

Badania prowadził zespół Błcepedyoji Kujawskiej Katedry Aroheologii UAM pod kierownictwem doo.dr.hab«A.Oofta-Broniewskiej· Plnansował WCZ w Bydgoszosy. Pierwszy sezon badań. Osady kultury lendzielskiej, kultury przeworskiej - od późnego okresu lateńskiego po środkowy okres wpływów 
rzymskich.

W ranach badań wielkiej aglomeracji osadnlosej emporium 
handlowego w Kruarj Zamkowej przystąpiono do eksploraoji wyko
paliskowej osady kultury prseworskiej na stanowisku 1 w Prsed- Dojewloaoh. leżącej w obrębie Jednego z kilkunastu Jej sespo- łów satelitarnych. Z prcyczyn obiektywnych ograniczono się 
Jednakie tylko do badań wstępnych w ramach 3 wykopów o łącznejÎowlerzchnl ok· 70 m2. Uzyskane materiały pozwalają stwierdzić, É stanowisko zasiedlone było przynajmniej w 2 okresaoh - w 
młodssej epooe kamienia przez ludność kultur? lendzielskiej


