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5 4 Młodszy okres przedrzymski  —  okres wpływów rzymskich

I  Kowalewko, et. 3, gm. Oborniki, woj. poznańskie —■ patrz: środkowa i późna epoka brązu

K utno, s t. 6 Muzeum Archeologiczne i Etnogra-
gm. loco, woj. p łock ie  ficzne w Łodzi
AZP 57-50/— Muzeum Regionalne w Kutnie

Badania prowadził mgr Jacek Moszczyński. Konsultantem była mgr 
Eleonora Kaszewska. Finansowane przez Muzeum Regionalne 
w Kutnie. Czwarty sezon badań. Cmentarzysko kultury przeworskiej 
z późnego okresu przedrzymskiego i okresu wpływów rzymskich.

Badania miały charakter ratowniczy. W wyniku intensywnego użytkowania gospodar
czego teren cmentarzyska jes t systematycznie niszczony

Na powierzchni 225 m odkryto 19 grobów ciałopalnych, jamowych, z późnego okresu 
przedrzymskiego i wczesnego okresu wpływów rzymskich.

Dokończono eksplorację bruku kamiennego nr 4 (odkrytego w 1993 r.), który przykry
wał groby datowane na fazę B2 okresu wpływów rzymskich. Nie stwierdzono w tegorocz
nych badaniach przypadków naruszenia starszych jam grobowych przez pochówki młodsze 
ani też wkopów rabunkowych.

Obok ubogo wyposażonych grobów, w których wystąpiły nieliczne fragm. ceramiki 
(groby 66, 68, 74, 76), odkryto jamy zawierąjące kilkaset fragm. naczyń glinianych (groby 
61, 64, 67, 72, 79). Oprócz ułamków ceramiki na wyposażenie grobów składały się: zapinki 
brązowe A IV 68 (groby 62 i 78), zapinka trąb ko wata odm. 2 (grób 69), zapinka żelazna 
o konstrukcji środkowołateńskiej typ С (grób 79), sprężyna i klucz od zamka skrzyneczki 
(grób 78), paciorek melonowaty (grób 70).

Odkryte w tym roku groby datować można na środkową i późną fazę próżnego okresu 
przedrzymskiego oraz na fazy Bi i B2 okresu wpływów rzymskich.

Materiały znajdują się w Muzeum Regionalnym w Kutnie.
B adania pow inny być kontynuow ane.

Leszczany, et. 3, gm. Żmudź, woj. chełmskie — patrz: wczesna epoka żeiaza
Leszcze, Jaskinia nad Stawem w Gackach, gm. Pińczów, woj. kieleckie — patrz: środkowa i późna 
epoka brązu

L eśno, s t. 2 Uniwersytet Łódzki Zakład Prahisto-
gm. Brusy, woj. bydgoskie rii
AZP 20-35/12

Badania prowadził dr Krzysztof Walenta, Finansowane przez Uni
wersytet Łódzki i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Bydgo
szczy. Dziewiętnasty sezon badań. Wielokulturowe cmentarzysko 
kurhanowe.

W sezonie 1994 badania prowadzono w południowej części cmentarzyska, na powierz
chni 350 m . Wykopy obejmowały 2 niewielkie pagórki, które mogły być zniszczonymi 
kurhanami. W związku z tym pozostawiono dodatkowe murki profilowe, przecinające 
pagórki w taki sposób, aby uzyskać możliwie najlepszy wgląd w stratygrafię badanych 
obiektów. W czasie eksploracji płaskiej przestrzeni przylegąjącej od strony północ
no-wschodniej do jednego z pagórków odkryto 3 groby jamowe ze zsypanym stosem, 
należące do kultury wielbarskiej, oraz 2 groby popielnicowe kultury łużyckiej. Wokół


