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pobdowcowego, W  wykopach 3 i  4 znaleziono 2 zniszczone groby skr tynkowe fn r  11 1 12/, M iędcy kamieniami 
polnymi 1 płasko łupanymi płytami kamiennymi z oba Ca wy skrzyni znaleziono fragmenty ceram ik i.

Dokumentacja 1 m ateriały znajdują Się w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku.

S T R O B IN ,  gm. Konopnica pa trz
woj. sieradzkie okres halsztacki
S itnom  eto 2

3 TRQ SZK I, gm« Nekla 
woj. poznańskie 
Stanowisko 1

patrz
okres wpływów rzymskich

ST R U M IA N Y , gm. W ie liczka 
woj. krakowskie 
Stanowisko 4

Badania prowadził Kazim iera Reguła. Finansowało Muzeum Żup 
Krakowskich W ieliczka. P ią ty  sezon badań. Osady: kultury łużyckiej, 
tynieckiej grupy kelt arowej, ślady kultur neolitycznych, kultury prze· 
worsWej к późnego okresu rzymskiego 1 wczesnośredniowiecznej г 
Х1-ХНЗ w.

Muzeom Żup Krakowskich 
W ieliczka

Przebadano obszar o pow ierzdn l 100 m . odkrywając dwa obiekty kulturowe, z których Jeden stanowiła 
niewyekeplorowana część dniej budów U półzlemlankowej, badanej w 1982 r . , drugi to pokaźnych rozmiarów 
skupisko polepy, zalegające na głębokości 30·40 cm pod powierzchnią gruntu, Z  warstwy kulturowej 1 obiektów 
zebrano nieliczne ułamki skorup łużyckich z okresu halsztackiego /Hallstatt D/ oraz dość dużo naczyń toczonych 
na kole /grafit, ceram ika siwa/ i lepionych ręcznie, należących do tynieckiej grupy kulturowej z okresu przed· 
rzymskiego.

Ponadto natrafiono tutaj na parę wiórów krzemiennych 1 kawałld naczyń Średniowiecznych,
M ateria ły  i dokumentacja znajdują się  w Muzeum Żup Krakowskich W ieliczka.
P ra ce  będą kontynuowane.

TAHNOW IKC, gm. Tarnów patrz
woj. tarnowskie okres wpływów rzymskich
Stanowisko 1

TORUŃ
Stanowisko 19 1 23 
f A Z P  obszar 40*42/ '

Muzeum Okręgowe 
w Toruniu 
Oddział Archeologu

Badania prowadziła mgr Romualda Franczak. Finansowało Muzeum 
Okręgowe w Toruniu. P ie rw szy  sezon badań. Osady z późnego okre
su lateńskiego I  okresu wpływów rzymskich oraz Ślady osadnictwa 
neolitycznego z okresu halsztackiego oraz średniowiecza wczesnego 
i późnego.

Stanowisko 13
Stanowisko zajmuje stok 1  w yn iesio tle  garbu terenowego terasy  dennej W is ły , ok. 8 km na zachód od 

centrum miasta. Teren jest intensywnie uprawiany rolniczo /głęboka orka/»
Celem  badań sondażowych było określenie stopnia zniszczenia warstw kulturowych i obiektów nierucho

mych. Łącznie przebadano 50 ta powierzchni. Odsłonięto 1T obiektów nieruchomych /w większości fragmenty/ 
1 tylko w niektórych m iejscach warstwę kulturową. Wśród obiektów wyróżniono: rumowisko chaty, palenisko,
6 jam  gospodarczych, funkcji pozostałych obiektów ale udało się określić.

Zsrówoo w warstw ie kulturowej, ja k i  obiektach liczn ie wystąpiły fragmenty ceram iki, polepy i kości 
zwierzęcych. W  jamie 9 /soudai 6/ obok fragmentów ceram iki znaleziono brązowy haczyk do wędtd.

Stanowisko 23
Stanowisko zajmuje wschodnią część wyniesienia i stoku niewielkiego garbu terenowego terasy  dennej 

W is ły , około 7# 5 km na zachód od centrum miasta.
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P r  £ ер ro wad too s badania a oddala we m iały na celo określenie stopnia zniszczenia stanowiska. Jego zasfę· 
pu l miąższości war et w y  kulturowej, Ogółem rozkopano 72 powierzchni odsłaniając Spaleniska /fragmenty/
1 5 obiekt б w nieruchomych, których iunkcjl nie udało e l f  określić . W arstwa kulturowa wystąpiła we wszystkich 
sondaiach.

Ruchomy m ateriał zabytkowy to liczne fragmenty ceram iki z późnego okresu lateńskiego Ł okresu wpły
wów rzymskich /1 ,396 fr*/ oraz Ь гуШ  polepy l kości. T ak ie  2 tego okresu odkryto brązową fibulę z podwiniętą 
nóżką, brązową zawieszkę wykonaną a mcnely, a takie żela*nąsfek£rkę z tulejką- Zarejestrowano równi et 
występowanie materiału ceramicznego kultury ceram ik i wstęgowej rytej, kultury h ityck le j oraz z okresów 
wczesno* 1 późnośredniowiecznego /łącznie 66 f r . /,

W trakcie ba dart uchwycono zasięg wschodni 1 północny osady, które pokrywają się  t  formą terenu zaj
mowaną przez je j pozostałości. W  części zachodniej przejście nie Jest czytelne - nikle zm iany w zabarwieniu 
warstw, siln ie  rozdrobniony m ateriał /prawdopodobnie rozorany/. W  części południowej warstw y obniżają się, 
a między humusem 1 warstwą kulturową występuje warstwa plasku rzecznego, Przypuszczalnie został on nanie
siony w czasie powodzi.

M ateria ły  znajdują się  w Oddziale Archeologii Muzeum Okręgowego w Torunia,
Badania będą kontynuowane.

W AHSZKOW O, gm. Sławno patrz
woj, stupskie okres wpływów rzym skich
Stanowisko 26

W IE L IS Z E W , gm,Skrzeszew Państwowe Muzeum Archeologiczne
woj, warszawskie w W arszaw ie

Badania prowadziła mgr Małgorzata Kam ińska przy udziale mgr G ra 
żyny Dmochowskiej/ Opieka merytoryczna doc. dr hab. Teresa W ęgrzy
nowicz, Finansowała Stołeczna Pracownia Dokumentacji Dóbr.
P le rw jz y  sezon badań. Cmentarzysko kultury grobów kloszowych.

Stanowisko, odkryte przypadkowo, zlokalizowane jest na polu uprawnym należącym do Państwowego 
Kombinatu Gospodarstw Ogrodniczych, na niew ielkiej wyniosłości, w pobliżu betdańecmego deku wodiego,
500 m na północny wschód od zabudowań gospodarczych,

2
Badania m iały  charakter sonda io  wo-ratowniczy. Łącznie przekopano 175 m powterzdzu w znacznym 

stopniu zniszczonej przez rozległe, współczesne w kopy.
Odsłonięto 9 obiektów; 1 grób popielnicowy, 4 groby kloszowe / zachowane spągi obiektów/, 4 skupiska 

ceram ik i 1 przepalonych kości, stanowiące zapewne pozostałość całkowicie zniszczonych grobów, trudnych b li
żej do scharakteryzowania. Obiekty zlokalizowane były w obrębie w kup ów lub w be pośredn ie j styczności z nim i.

Ich zawartość tworzyły z reguły fragmenty klosza, popielnicy 1 cnlsy. W  groble 6 ro lę  popielnicy pełnił 
zapewne dzban, którego ułamki wraz z dużym, taśm owa tym uchem znaleziono wewnątrz klosza. Ceram ika nie 
różni ślę  od poznanej już, typowej dla kultury grobów kloszowych. Na nielle mych ułamkach kości widoczne 
były ślady patyny brązowej, W  obiekcie 7 wśród kości stwierdzono występowanie am orficznej, stop!cnej grudki 
brązu.

W ŁA D YSŁA W O W O  Muzeum Archeologiczne
woj. gdańskie w Gdańsku

Badania prowadził mgr Jan  Kucharski. Konsultant badań · dr Barbara 
Lep ów na ze Stacji Archeologie m ej ffîK M  Gdańsk, Finansował W KZ  
Gdańsk. Drugi sezon badań. Osada ku ltury pomorski aj oraz wczesno* 
średniowieczne /7/ cmentarzysko szkieletowe.

Stanowisko usytuowane Jest w południowo»wscbocktlej części Władysławowa* na piaszczystym skłonie, 
łagodnie opadającym w stronę Zatoki Puck ie j, pomiędzy u licam i: Nadmorską I Bohaterów Kaszubskich» Po łud 
niowa część osady Jest położona nad zanikającym strumykiem sączącym się w płytkim  jarze, sięgającym jesz· 
с ze zachodniej strony uL Puckiej.

Badania o charakterze ratowniczym prowadzono pomiędzy cementowymi ławami fundamentowymi, budo- 
wanego domu przy u L  Nadmorskiej iS .  Przebadano 83 ш *. eksplorując do glpb. 1,1 m od powlereclsil.

Za legając, pod tmmnłem, w w jd m o rjm  p «flo ta  ktlkunastocemyooetrowe, Jaanobnmatna, plaszczyata 
va ra  twa kulturowa była bard w  zniszczona. Na tej niew ielkiej przestrzeni odsluüçto 14 palenisk, naletącyeh 
do kilku oblektdw mieszkalnych. Tow arzyszyły  lm  U ctne  ślady po d rew niany^  koltach. W  paleniskach w kilku- 
nastocenly metrowych. czaruoszarycb zaciemnieniach zachowały się drobne, pojedyncze węgielki drzewne.


