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ŁASEW, pow. Pleszew 
Stanowisko 1

Muzeum Archeologiczne 
w Poznaniu

Badania prowadziła m gr Wanda Tetzlaff.
Finansował WKZ w Poznaniu, Drugi sezon 
badań. Osada produkcyjna z okresu wpływów 
izymSkich.

Stanowisko położone jest po prawej stronie drogi z Pleszewa do Taczanowa, 
około 300 m na północny-wschód od zabudowań PGR w Taczanowie, na terenie 
czynnej aktualnie piaśnicy i przylegającego doń pola uprawnego. Osada, datowana 
na okres wpływów rzymskich, związana była z produkcją węgla drzewnego.W za
chodniej, produkcyjnej części osady, gdzie poprzedhio odsłonięto 1 1  m ielerzy, 
tegoroczne badania przyniosły wynik negatywny -  nie odkryto spodziewanych 
dalszych palenisk. Należy przypuszczać, że odsłonięte miel erze wyznaczały zasięg 
produkcyjnej części osa<ty w kierunku północnym.W części południowej obiekty 
te zostały zniszczone na skutek eksploracji piasku z piaśnicy /  wg relacji m iej
scowej ludności, przy wybieraniu plasku natrafiono na liczna kamienie 1 spaleniz
n ę /. Na terenie mieszkalnej części osady, znajdującej się około 65 in na północny 
wBchód od części produkcyjnej, odsłonięto pozostałości chaty, częściowo zniszczo
nej przez eksplorację piasku. W obrębie domostwa znaleziono dużą ilość ułamków 
naczyń 1 koś ci zwierzęce, zaś w jego pobliżu paciorek z zielonego szkła. Na ob
szarze pomiędzy produkcyjną a mieszkalną częścią osady odkryto 1 palenisko 
oraz dużą ilość śladów po słupach, będących zapewne pozostałością szop do skła
dowania drewna, przeznaczonego do produkcji węgla drzewnego.

Nie przewiduje się dalszych badań wykopaliskowych.

ŁiĘpONICE, pow, Rawa Mazowiecka Państwowe Muzeum Archeologiczne

Stanowisko I w Warszawie

Wykopy były usytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie wykopów zeszłorocznych. 
Przekopano 4 ary, odkryto kilka niewielkich jam , ślady P° słupach  nie tworzące 
jednak żadnego celowego układu.Odsłonięto również obiekt określony jako chata 
nr 1, który był częściowo odsłonięty w roku ubiegłym. Był to obiekt wkopany

Badania prowadziła dr Teresa. Liana. 
Finansowało PMA w W arszawie. Czwarty 
sezon badań. Osada z późnego okresu 
wpływów rzymskich.


