Krzysztof Tunia
Słonowice, gm. Kazimierza Wielka,
woj. kieleckie. Stanowisko "G"
Informator Archeologiczny : badania 21, 71-72
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nantowanej bransolety t niebieskiego półprzezroczystego szkła, о chronologii raczej /wg doc. drŁZ.
Wożniaka/ środkowałatedskiej . W jamie β odkryto też szczątki przedmiotów żelaznych, oras otocrak «łjajko* Kamienne. Z pófnym okresem wpływów rzymskich trzeha Łączyć użytkowanie jamy 44, posiadają
cej charakter dużego paleniska O regularnym prostokątnym f!6$ n 130 cm/ »rysie.
Cr tery obiekty mają związek z osadą wczesnośredniowieczną z drugiej poi. XI - pierwszej poł.
Х Щ w. Trzy jamy /nr nr 35, 37 i 40/ na 1etą do wydłużonych., mniej lob bardziej regularnych obiektów
określanych niekiedy jako Nnmnowate*. Wymiary dwóch, rozkopanych w cało Aci wynoszą 330 x 17Q cm
/ob. 3S/ i 310 z 160 cm /ob, 37/, Znaleziono w nich ceramiką, a takie nóż' żelazny /ob, 37/ i osełką
z piaskowca /ob* 35/. Obiekt 36 to częściowo zniszczony piec kopułkowy, groszkowaty w rzucie pozio
mym, z prawie kolistą komorą paleniskową o średnicy ok. 55 om i z wylotem od strony południowej*
Wewnątrz zebrano liczne ułamki naczyń. Sezon 1567 zamyka pierwszy etap prac na omawianym stanowisku.
SIEGAlłfrtt .
woj, sieradzkie
Stanowisko 3

Михеи* Archeologiczne L Etnograficzne
w todzl

Badania prowadżll mgr Andrzej Fe lis lak. Finansował WE 21
w Sieradzu 1 Мвгещп Archeologiczne 1 Etnograficzne w
Łodzi, Drugi sezon badań. Osada kultury nlerzanowlckiej,
Celem badań jest ujawnienie osadnictwa w neolicie 1 we wczesnej epoce brązu w dorzeczu Grabi.
Przebadano obszar 4Q0 m^. Przylegał on do strefy badanej w roku ubiegłym. Rozpoznano zaplecze budowli
szałasowej 1 określono wielkość osady,
Ruchomy materiał zabytkowy zalegał w próchnicy oraz bezpośrednio pod nią w stropie warstwy
żwirów. Tworzyły go głównie 1ragmenty ceramiki i. przedmioty krzemienne, HŚród ceramiki wyróżniają
się fragmenty dużych naczyń z guzkami pod krawędzią. Sporadycznie występuje zdobienie βζπιιγοι w pos
taci poziomych pasm podwójnych, lub potrójnych odcisków* Inwentarz krzemienny reprezentowany jest wy
łącznie przez surowce niemlejscowez czekoladowy, Świec lachowski 1 pasiasty. Charakterystyczna jest
dwuścienność form narzędziowych z najbardziej spektakularnymi siekierami. Kle zarejestrowano już
obiektów osadowych.________________________________________ _
Odkryty materiał potwierdzawcześniejaze przypuszczenia co do funkcji t chronologii stanowis
ka. Jest tokrótkotrwała osadaludności
kultury mierzanowlckiej przybyłej prawdopodobnie ze strefy
lessów sandomi ersko-opatowakich.
Ma ter lały przechowywane są w zbiorach. Muzetm Archeologicznego 1 Etnograficznego w Łodzi.
Badania na stanowisku zakończono.
SŁONOWICE, gm. Kazimierza Wielka
woj. kieleckie
stanowisko *β“

Polska Akademia Nauk
instytut Historii Aultury Materialnej
takiad Archeologii Małopolski
Pracownia Archeologiczna
w Igołomi
Badania prowadził dr Krzysztof Tun i*. Finansował tfOAK *
Kielce. Szósty sezon badań* Neolityczny system fortyfikacji
Osada kultury trzcinieckiej.

W 1967 г

łdełontąto obszar o łącznej powierzchni 4 arów w obrąbie dwóch wykopów badawczych -

ZI TT i XIV. Celem prac byłą kontynuacja rozpoznania przebiegu neolitycznego założenia obronnego. Wykop
XIII miał aa celu zbadanie strefy południowo-wschodniego narożnika systemu umocnień, СIV zaś ustalenie
położenia elementów- fortyfikacji ograniczających, od wschodu centrum założenia, ustalono, 11 rejon
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południowo-zachodni narożnika został objęty intensywnym osadnictwem następnej fazy zasiedlenia te
renu etanowiska /starszy okres epok brązu/, zacierającym obraz rozplanowania systemu obronnego. Po
zyskano stąd bogate materiały ceramlczne kultury trzcinleckiej 1 tzw. grupy konstantynowskiej. W cen
trum wykopu XIV uchwycono natomiast fragment rowu o profilu nieckowatym, który otaczał od wschodu
centrum założenia. Z wykopu tego uzyskano też sporę ilość materiałów wiążących się ta starszym okre
sem epoki brązu, m.in. 4 fragmenty wyrobów metalowych*
Materiały złożono w Pracowni Archeologicznej IEKK РАН w Igołomi,
Badania będą kontynuowane,
SOBIEJUCHY, gm. Żnin
woj, bydgoskie
Stanowisko 5

patrz
okres halsztacki

SOCHACZEW
woj. skierniewickie

Biuro Badsrt 1 Dokumentacji Zabytków
w Skierniewicach

Stanowisko 9
Badania prowadził w taranie mgr Piotr Swiątkiewicz. Finan
sowało BfiiDB w Skierniewicach* Pierwszy sezon badarf. Domniemana osada kultury łużyckiej.
Stanowisko położone jest w obrębie współczesnego miasta. Rozciąga się ono na stoku piaszczys
tego wyniesienia górującego nad ul. Graniczną* Żostało zlokalizowane w trakcie badać ΛΖΡ, Ponieważ
teren stanowiska zostanie objęty pracami ziemnymi, zdecydowano przeprowadzić jego ratownlczo-węryfikacyjne badania.
Wstępnie dokonano rozpoznania terenu całego stanowiska przy pomocy wykrywacza metali oraz
ręcznego świdra geologicznego. Działanie te pozwoliły na wytypowanie do badać wykopałlakowych dwóch
odcinków stanowiska usytuowanych na jego wschodnim L zachodnia skraju, Za łożono tam i wyeksplorowało
2
6 wykopów sondażowych o łącznej powierzchni ok* 54 m . Stwierdzono, że wschodni skraj stanowiska poz
bawiony jest zarówno warstw kulturowych jak 1 materiału ruchomego, К sondażach eksplorowanych przy
zachodnim skraju stanowiska ujawniono zniszczona, płytkie jamy, z których, pozyskano ok. 2Q fr. naczyń
ręcznie lepionych, charakterystycznych dla ceramiki kultury łużyckiej epoki brązu.
Dokumentacja 1 materiał znajdują się w 8K 1 DZ w Skierniewicacfu
Nie

przewiduje się dalszych badać stanowiska-

SWIECICE, gm. Słaboszów
woj. kieleckie

wojewódzki ośrodek
Archeolog Łez no-Konaerwator akl
w Kielcach
Badania prowadził mgr Jerzy Lejawa. Finansował KOAK
* Kielcach; drugi sezon badać. Wczesny okres epoki brązu,
kultura mierzanowlcka/?/.

Badania sondażowe były kontynuacją prac z 1736 r, w celu astal«ηla chronologii oraz przyna
leżności kulturowej cmentarzyska szkieletowego* Stanowisko zajmuje południowo-zachodnią krawędź na
sady cypla wcinającego się w dolinę Nidzicy oraz przyległą partią doliny /lewobrzeżna partia doliny
Nidzicy/.
wyeksplorowano pozostałości zniszczonego grobu szkieletowego przypadkowo odkrytego w 1 7 6 6 t.
nf posesji Wowrów. Ponieważ lokalizację obiektu ściśle udokumentowano podczas prac w 13ÖG r. założono
tu sondai o wymiarach 1,5 x 1,5 u. Barwa profilów wytopu, od Fowtaraefint gmnto do dna wykopu była
jednolici* etemnobrunatno-emma. Si. uchwycono laryjm jamy grobowej” dopiero priy eksploracji r e m -

