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sklej na PL XI. Kie przeczy też temu charakter ceramiki.

W trakcie badan znaleziono luźne zabytki krze
mienne: łuszcznie, łuszczki i piłkę. Uiążą się one z osad
nictwem kultury trzcinieckiej, lub wczesnej kultury łużyc
kiej .

Wskazane jest kontynuowanie badań.
ŚLADKÓW GÓfiKY, gm.Zgierz Muzeum Archeologiczne
woj.łódzkie i Etnograficzne w Łodzi

Badania prowadziła dr Irena Jad- 
czyk. finansował ft'KZ w Łodzi,
Drugi sezon badań. Osada kultury 
przeworskiej z przełomu środkowe
go i późnego okresu lateńskiego.

Osada położona jest na piaszczystym wzniesieniu, 
na terenie czynnej żwirowni.oPrzekopano 200 m odkrywając kilkanaście obiektów
0 różnym przeznaczeniu. Wśród nich na uwagę zasługują pale
niska o luźnej konstrukcji kamiennej; nieregularne jamy za
wierające dość znaczne ilości materiału ceramicznego, które 
- być może - są pozostałościami po obiektach mieszkalnych, 
także jamy odpadkowe i wiele śladów po dołkach słupowych, 
nie dających się powiązać w jakąś logiczną całość.

Materiały znajdują się w Muzeum Archeologicznym
1 Etnograficznym w Łodzi.

Badania będą kontynuowane.
SWIERSZCZÖW, gm.Hrubieszów patrz
woj.zamojskie neolit
Stanowisko 1
WARSSAWA-ZERZBli patrz
Stanowisko 4 epoka brązu
WARZNO, gm.Szemud Euzeurn Archeologiczne
woj.gdańskie w GdańskuStanowisko i

Badaniu prowadzili mgr Barbara 
Y/iącek i mgr Mariap Kochanowski 
/autor sprawozdania/, finansowało 
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. 
Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko 
ludności kul*tury wnchodniopomor- 
skiej,

Stanowisko zlokalizowane jest na rozległym wznie
sieniu poiodowcowym zbudowanym z glin zwałowych, których 
pokrywę 3 tanowią piaski i żwiry wolnolodowcowe. Położone
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jest między drogami, prowadzą cynii z '.Var zna do Czeczena 
i Marzenka, w okolicy niewielkiego 1аз1;и sosnowego.

Stanowisko znane przed II wojną światov/ą, obec
nie niszczone przez orkę. Odkryto 8 grobow. Rozorane kon
strukcje kamienne siedmiu, zavàeraîy po kilka urn wypeł
nionych kośćmi oraz przedmiotami z brązu. Jeden grób 
skrzynkowy z zachowaną w całości konstrukcją kamienna za
wierał siedem popielnic wypełnionych przepalonymi kośćmi 
oraz nielicznymi przedmiotnnd z brązu.

Odkryto materiał zabytkowy należałoby datować 
na wczesny i środkowy okren lateński.

biateriał złożono w Ku ze um Archeologicznym w
Gdańsku.

Postuluje się kontynuowanie badań.
WILKOWICE,gm.Wartкowice pa t rz
woj.sieradzkie okres halsztacki
Stanowiska 1 i 2
WIELKI „Ж.СZ, gm.Grudziądz Luzeurn w Grudziądzu
woj.toruńskie 
Stanowisko 10

Badania prowadził mgr Ryszard Kir- 
kov7Ski. Finansował Ï/KZ w Toruniu, 
brugi sezon badań. Osada z późnego 
okresu lateńskiego i wczesnego 
okresu rzymskiego, osada z okresu 
halsztackiego i dwufazowe obozowi
sko kultury pucharów lejkowatych.

pZbadano powierzchnię 300 m . Uchwycono południową 
i wschodnią granicę osady. Stwierdzono istnienie trzech 
etapów zasiedlania obszaru tego stanowiska.
Pierwszy etap - dv/ufezowe obozowisko ludności kultury pucha
rów lejkowatych. Odkryto 3 obiekty o nieokreślonej funkcji 
oraz zbadano częściowo krzemienicę tej kultury, która dostar
czyła licznego /około 340 fragmentów/ materiału krzemiennego 
w przeważającej części odpadków poprodukcyjnych i pół3uro*,vca. 
Natomiast około 10>ń ątanowiły narzędzia krzemienne. Wstępnie 
można przyjąć, że osadnictwo to rozwijało się w ostatnich 
fazach rozwojowych tej kultury.
brugi etap - to duża osada ludności kultury łużyckiej /Hal
lstatt/. llateriał ceramiczny pochodzi z warstwy kulturowej 
o miąższości ca *20 cm oraz 15 obiektów kulturowych o nie
określonej f,unkcji.Trzeci etap - intensywne i długotrwałe osadnictwo z późnego 
okresu lateńskiego i wczesnego okresu rzymskiego /B̂ /C' /. 
taterinł zabytkowy pochodzi z warstwy kulturowej o dużej 
miąższości, około 4Ü cm oraz z licznych obiektów /35/> VJ tym aiewątoliwie najbardziej interesujący to piec wapiennik. 
Zbudowany b dużych, w miarę płaskich kamieni, uszczelnionych


