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— osadnictwo z okresu wczesnośredniowiecznego było krótkotrwałe (tylko 5,6% c i lo id  materiału 
ceramicznego, I obiekt na 30 dotychczas odkrytych)

— prawdopodobnie stanewmko Łączy się ze stanowiskiem nr 23 (materiały z o t  póżoołateńs Idego i wpływów 
rzymskich, odległoić między stanowiskami).

Materiały z badań znajdują się w Oddziale Archeologii Muzeum Okręgowego w Toruniu.
Badania winny być kontynuowane.

Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu

Badania prowadził mgr Bogusław Abramek. Finansował WKZ w Si er ad zu. Trzeci 
sezon badań. Osada z materiałami kultury przeworskiej i z wczesnego iredniowiecza.

Kontynuowano prace z lat 1984 i 1986 Zbadano obszar o  powierzchni ok  300 m1, co stanowi znikomy proce at 
w stosunku do całości blisko 5 hektarowej oaady. W poprzednich latach przebadano łącznie ponad 1000 n *

Badania prowadzono jednocześni с w dwóch przeciwległy eh punktach osady oddalonych od siebie o  okoto 
200-250 ra. Odkryto 10 dalszych obiektów, w tyra; 2 paleniska, wypeł niska po 7 chatach. 3 małe jamy o bliżej 
nieokreślonej funkcji z nielicznymi ułamkami ceramiki kultury ; r  zew orskiej oraz 1 zaciemnienie z  czarnym 
wypełni skiera i ceramiką wczeinoired niowieczną (VI-VlXl w.),

Oba paleniska zawierały przepalone bruki kamienne wielkoiti 160 x 95 cm i 200 ж 100 cm. W pierwszym 
znaleziono ułamki naczyń ręcznie lepionych i toczonych datowanych na IV-V wiek, w drugim natomiast brakło 
materiału zabytkowego.

Wy pet niska chat miały kształt cwał no-prostokątny i prostokątny (chata kultury przeworskiej) o  orientacji E-W. 
zai ich powierzchnie wahały się od 6 do 11 mł . Chaty wczesnośredniowieczne były budowlami naziemnymi o 
stosunkowo skromnym inwentarzu zabytkowym. W wypełnisku chaty kultury przeworskiej znaleziono dużą ilość 
ceramiki г  11-Ш w., kilka przęś lików, fragmenty ciężarków tkackich, osełki, nożyk i znaczne ilo id  brył żuila, kläre 
występowały także i w chatach wczesnośredniowiecznych.

Badania na omawianej osadzie t>(dą kootynqowane.

W arstkowo, ge». Sławno, 
woj. słupskie,
SL 27, AZP: 11-26/54

Badania prowadzili mgr mgr Arkadiusz Marciniak i Włodzimierz Rączkowski (autor 
sprawozdania). Finansował WKZ w Słupku i Naczelnik Miasta i Gminy Sławno. 
Pierwszy sezon badań. Osada ludooäci kultury widbarskiej.

Stanowisko zlokalizowane jest w południowej częici wsi Warszkowo, ok. 500 m na wschód od drogi 
Warszkowo — Warszkowo Kolonia i ok. 200 ro na południowy-wschód od wybierzysk* piasku. Pod względem 
geomorfologicznym jest to wysoki trreg  Wicjrzy.

Celem badań było sprecyzowanie chronologii stanowiska, określenie form zabudowy oraz ustalenie relacji lej 
osady do osad sąsiednich oznaczonych jako Warszkowo stan 26 i 30,

Ogółem w czasie od 10 do 29 lipca zbadano obszar o pw ierzchni 425 m*. Zarejestrowano 90 obiektów. 
Zdecydowana większoić z nich to jamy po słupach, piece (2), palenisko (1) oraz Milej nicokreilone jamy. Układ 
jam po stupach pozwala uznać, że odkryto część budynku mieszkalnego (o nieznanych jeszcze wymiarach) 
z wewnętrznym piecem oraz konstrukcję na planie kwadratu o boku ok  2 m wspartą na 4 stupach (spichlerz?).

Stwierdzono rówaie£ występowanie pojedynczych fragmentów ceramiki kultury amfor kulisty d i i kultury 
łużyckiej lub pomorskiej- Stanowisko jest bardzo zniszczone przez głęboką orkę.

Materiały znajdują się czasowo w IP U AM.
Badania będą kontynuowane.

Zadow i«, gm. Godziesze, 
woj. kaliskie,
SŁ U , AZP: №· 39/73

Badania prow adził m gr W ojciech S ic i i s t i  przy w spółudziale mgr. Jacka 
Moszczyńskiego. Finansowa) WKZ w Kaliszu i Urząd Gminy w Godzieszach. Dmgj 
sezon badań. Osada kultury przeworskiej z okresu rzymskiego oraz ilady osadnictwa 
kultury pomorskiej.

Prace koncentrowały się w południowej czę id  stancwiska. Przebadano obszar o powierzchni 212 m2. Odkryto 
kolejny obiekt mieszkalny oznaczony nr 4. Kształtem zbiiiooy był do prostokąta o powierzchni ok. 20 m3
i głębokości ok. 65 cm. Dłuższa oi zorientowane była na kierunku E*W. Tui przy ici&nie południowej obiektu
znajdowało się paleniska wylepione po bokach gliną przepaloną od wewnątrz, o wymiarach ok. 50x50 cm 
i głębokości ok. 30 cm. W wypełni situ chaty stwierdzono występowanie dużej ilości fragmentów ceramiki, polepy
i żużla żelaznego. Materiał zabytkowy odbyty w trakcie badań pozwala datować chatę na wczesny okres rzymski.
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