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Odsłonięto grób popielnicowy* którego wyposażenie stanowiło 
naczynie j l j  pełniące ro lę popielnicy, maleń kie naczynko /2/ oraz 
fragment żelaznego imacza /3/. Wśród kości znaleziono ułamki koś
cianego grzebienia z żelaznymi nitami oraz drobne ułamki Btopionego 
brązu. Grób ten na podBtawie materiału zabytkowego można* datować 
na późny okres rzymski.

RYTRO, gm. Piwniczna Polska Akademia Nauk
woj. nowosądeckie Oddział w Krakowie
Stanowisko A  Komisja Archeologiczna

Badania prowadzili dr Renata Madyda- 
Legutko i mgr K rzysztof Tunia. Finanso
wała Komisja Archeologiczna Oddziału 
PAN w Krakowie, Pierwszy sezon badań.
Osada z późnego okresu wpływów rzym 
skich.

Stanowisko usytuowane jest w obrębie lokalnego siodła w ierz
chowiny działu na lew obrzeżu Popradu, Odsłonięto powierzchnię 2,25 
ara lokalizując kilkanaście obiektów. Na uwagę zasługuje obiekt nr 5 
w postaci rumowiska przepalonych kamieni i  polepy, W jego obrębie 
znaleziono sporo fragmentów ceramiki, dwa paciorki szklane i frag
menty kamienia Żarnowego, Wśród znalezionego na stanowisku zestawu 
ceramiki toczonej i  lepionej ręcznie wyróżnić można fragmenty naczyń 
typu "Krausengefisse", tzw, ceramikę siwą oraz skorupy zdobione orna-· 
mentem stempla. Z obrębu wykopu pochodzi również kilka drobnych, 
ni echarak te rys tycznych przedmiotów żelaznych a także pięć kamieni 
żaren rotacyjnych.

Badania będą kontynuowane,

SIEMIĄTKOWO KOZEEBRODZKIE patrz
woj, ciechanowskie okres halsztacki
Stanowisko 1

SIE MIECH ÓW, gm. Widawa Muzeum
woj, sieradzkie w Pabianicach
Stanowisko 2

Badania prowadziła mgr Maria Jażdżewska. 
Finansował WKZ w Sieradzu. Ósmy sezon 
badań. Osada ludności kultury wenedzkiej 
z późnego okresu wpływów rzymskich. 
Cmentarzysko kultury wenedzkiej z późnego 
okresu lateńskiego.

Kontynuowano prace prowadzone na wzniesieniu zw, "P iek ło ", 

położonym na granicy gruntów, wsi Rychłociee i Siemiechów.
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Na przestrzeni 325 m2 odkryto 4 duże /do 2 m średnicy/ 
paleniska, położone poza chatami /liczba ich wynosi obecnie 61/,
2 obiekty mieszkalne /XII i  XIII/, część prawdopodobnie kolejnej 
chaty /?/, -  nr XIV oraz kilka jam, z których jedna duża, głęboka,
0 regularnych zarysach miała prawdopodobnie charakter jamy zaso
bowej.

Chata XII, której pierwszą warstwę stanowiły ślady spalonych 
belek zawalonego stropu, w odróżnieniu od pozostałych była duża, około 
7 x 5 m, kształtu nieregularnego. Zwraca w niej uwagę wyjątkowo gru
ba warstwa spalenizny.

Chata XIU zbudowana na planie prostokąta, niewielka - 5 x 3  m, 
zawierała w porównaniu z dotąd odkrytymi w Siemiechowie obiektami 
mieszkalnymi - dużą ilość przedmiotów metalowych, brązowych i że 
laznych, niestety w bardzo złym stanie /gwoździe, nożyki, fragmenty 
ozdób/.

We wszystkich obiektach, a także poza nimi, podobnie jak 
w latach ubiegłych znajdowano duże ilości ceramiki ręcznie lepionej
1 toczonej, bardzo ciekawej, o formach unikatowych, z ornamentyką 
stempelkową i listewkami plastycznymi. Ceramice towarzyszyły liczne 
kości zw ierząt hodowlanych.

Na zachodnim skraju wzniesienia zajmowanego przez osadę 
późnorzymską, odkryto dwa położone blisko siebie groby ciałopalne 
kultury wenedzkiej z wyposażeniem charakterystycznym dla późnego 
okresu lateńskiego. Są więc fragmenty licznych naczyń z facetówany- 
m i brzegam i, zwężonymi w środku uchami i krzyżam i na dnach.
Z przedmiotów metalowych na uwagę zasługują: nóż żelazny z częś
ciowo zachowaną okładziną z kości, szczypce brązowe, część fibuli 
o konstrukcji środkowo-lateńskiej, fragment brzytwy żelaznej. T e  dwa 
groby lateńskie są prawdopodobnie częścią cmentarzyska, którego ba
danie przewiduje się w roku przyszłym, jednocześnie z badaniem osacfy.

SŁONOWICE, gm. Kazim ierza Wielka patrz
woj, kieleckie epoka brązu
Stanowisko "G "

STERLAWK1 WIELKIE, gm. Ryn Muzeum Okręgi
woj. suwalskie w Suwałkach

Badania prowadziła mgr Krystyna Lenarczyk. 
Finansował WKZ w Suwałkach, T rzec i sezon 
badań. Płaskie cmentarzysko ciałopalne 
z okresu wpływów rzymskich.

Pracam i objęto zachodnie i południowe obrzeża stanowiska. 
Przebadano powierzchnię około 400 m2 znajdując tylko dwa groby ja 
mowe, .


