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Suchodół, gm. Iłów, woj. płockie.
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OPOKI, gm. Aleksandrów Kujawski patrz
woj, włocławskie neolit
Stanowisko 7

OWCZARY, gm. Górzyca Muzeum Okręgowe
woj, gorzowskie w Gorzowie Wlkp.
Stanowisko 2

Badania prowadzili mgr Tadeusz Seniów 
i doc.dr Grzegorz Domański. Finansowało 
Muzeutn Okręgowe w Gorzowie Wlkp. 
P ierwszy sezon badań. Osada otwarta 
z młodszego okresu lateńskiego.

Stanowisko usytuowane jest na skraju wsi od strony północno- 
zachodniej po obu stronach drogi re lacji Kostrzyn-Słubice, Sondażowo 
przebadano 10 m2. Na głębokości około 0, 25-0, 45 m odsłonięto Błabo 
zarysowaną jamę wypełniskową o dużej zawartości ceramiki czernionej.

W niedalekiej przyszłości należy tu przeprowadzić stacjonarne 
badania wykopaliskowe by rozpoznać całkowicie charakter tego stano
wiska i rozplanowania osacty.

Materiał znajduje się w Muzeum Okręgowym w Gorzowie Wlkp.

SIEMIĄTKOWO KOZIEBRODZKIE 
woj, ciechanowskie 
Stanowisko 1

patrz
okres halsztacki

SIE MIECHÓW, gm. Widawa 
woj. sieradzkie 
Stanowisko 2

patrz
okres wpływów rzymskich

STARY ZAMEK, gm. Sobótka 
woj, wrocławskie 
Stanowisko 5

patrz
wczesne średniowiecze

SUCHODOŁ, gm. Iłów 
woj. płockie 
Stanowisko 1

Państwowe Muzeum 
Archeologiczne 
w Warszawie

Badania prowadził mgr Andrzej Jacek Toma
szewski. Finansowało PMA, Drugi, po przerw ie 
od 1965 r, sezon badań. Cmentarzysko kultur 
pomorskiej, grobów kloszowych i przeworskiej.

Badania objęty' obszar 369,5 m2. Prace skoncentrowano w okoli
cy zgrupowania grobów kultury przeworskiej. Odkryto 50 obiektów.
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z których 44 to groby kultury przeworskiej, 5 to pozbawione ceram i
ki, ale w 3 przypadkach wypełnione węglem drzewnym i przepalony-' 
mi kamieniami obiekty wiążące się zapewne z funkcjonowaniem cmen
tarzyska kultury przeworskiej i  1 obiekt z nielicznymi koć ćmi i węgla
mi prawdopodobnie grób jamowy kultury grobów kloszowych.

Groby były źle zachowane, ale wydaje się, że wszystkie repre
zentują obrządek ciałopalny jamowy. Na wyposażenie grobów składają 
s ię głównie kubki różnych form , występujące w ilości 1-3 w danym 
grobie. Kubkom towarzyszą w 8 przypadkach misy, a poza tym naczy
nia wazowate z pogrubioną i facetowaną krawędzią oraz wyodrębnioną 
szyjką oraz spore fragmenty dużych naczyń. W 5 grobach ceramice 
towarzyszyły zapinki żelazne: odmiany G/H w grobach 21, 39 i 49, 
odmiany K w grobie 61 oraz odmiany F  w grobie 37, Z przedmiotów 
metalowych odnotować należy jeszcze żelazny grot strzały i  skorodo
wany mocno nóż żelazny, znalezione w pobliżu grobów 40 i  39, ale 
bez wyraźnego związku z tymi grobami. Jamy grobów nasycone były 
w różnym stopniu węglami i spalenizną, W niektórych znajdowały się 
pojedyncze przepalone kamienie niewielkich rozmiarów lub pojedyndze 
niewielkie otoczaki. W kilku obiektach, a i też pomiędzy nimi, wy
stąpiły pojedyncze odłupki krzemienne, niekiedy łuszczniowe. K rze 
mienie przemysłowe wiążą się być może, ze śladami osadnictwa kul
tury trzcinieckiej, które reprezentują nieliczne fragmenty ceramiki 
tej kultury znalezione w 3 obiektach.

Zabytki metalowe oraz charakter ceramiki znalezionej w grobach 
każą datować cmentarzysko kultury przeworskiej na P L  n.

Badania będą kontynuowane.

TĄDÓW DOLNY, gm. Warta patrz
woj. sieradzkie okres wpływów rzymskich
Stanowisko 7

T4.DÓW GÓRNY, gm. Warta patrz
woj. sieradzkie uzupełnienia 1979
Stanowisko 3

WILKOWICE, gm. Wartkowice patrz
woj. sieradzkie wczesne średniowiecze
Stanowisko 1

WILKOWICE, gm. Wartkowice patrz
woj, sieradzkie okres halsztacki
Stanowisko 2

ZADOWICE, gm. Godziesze Wielkie Muzeum Archeologiczne
w oj, kaliskie i Etnograficzne
Stanowisko 1 w Lodzi


