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Obiekt 2/95 byt fragmentem owalnej jamy o wymiarach w granicach wykopu 2 x 0,8 
m. Jednorodne wypelnisko w postaci popielatej gliny sięgało do głębokości 1 m. Dno jamy 
byto łukowate, w wypełnisku znąjdowaly się pojedyncze skorupy.

Obiekt 3/95 tworzyła rozległa plama o wymiarach 6,6 x 3,26 m i dwudzielnym wypełni- 
aku. Centralną część (6,26 x 2,8 m) ząjmowała ciemnobrunatna, spłaszczona próchnica 
z bardzo dużą ilością komponentów kulturowych. Obrzeża stanowiła jasna, popielata glina 
z nielicznymi węglami drzewnymi. Na poziomie 60 cm z obiektu tego wyodrębniła się 
nieregularna, wrzecionowata w rzucie jama o wymiarach 1,92 x 1,44 m (obiekt 5/95) oraz 
2 dołki posłupowe, zaś na poziomie 70 cm — wylepione z gliny palenisko (obiekt 6/95).

Obiekt 4/95 o analogicznym do wcześniejszego, dwudzielnym wypełnisku o wymiarach
2,5 x 3,6 m. Oba te obiekty o zbliżonych do prostokąta rzutach, położone na jednej osi 
i posiadające podobne wypetniska, są pozostałościami budynków. W ich wypełniskach zna
leziono ponad 8000 fragm. i kilkanaście całych naczyń (m.in. blisko 1500 bardzo zróżnico
wanych formalnie brzegów). Prawie wszystkie fragm. pochodzą z naczyń toczonych na 
kole, cienkościennych. W zbiorze występuje m.in. ceramika siwa „igołomska” obu zasadni
czych odmian oraz stanowiąca według wstępnej analizy ok. 80% ceramika o miękkich, 
ścieralnych powierzchniach ścianek. Naczynia te  reprezentują szeroki zestaw form cera
miki stołowej (dzbany, misy, kubki) i zdóbione są motywami wyświecanymi, rytymi oraz 
plastycznymi. Według wstępnej klasyfikacji na ok. 500 naczyń, których formę można 
określić, występuje ok. 360 mis i 40 dzbanów. Tak znaczne serie mogą wskazywać, iż 
odkryty został skład ceramiczny z końcowej fazy okresu wpływów rzymskich.
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Dorywcze badania ratownicze tego już prawie w całości zniszczonego obiektu trwają od 
1882 г., gdy na jednej jego części założono cmentarz, a na drugiej piaskownię. Intensyfika
cja eksploatacji piasku w okresie powojennym doprowadziła do likwidacji większości sta
nowiska. Wobec zagrożenia- fragmentu centralnej jego części z resztkami cmentarzyska 
podjęto kolejne badania ratownicze. W trakcie prac wykopaliskowych przebadano prze
strzeń 6 arów. Odkryto 3 jamy osądnicze i 2 paleniska огаг 7 grobów ciałopalnych. Obiekty 
te należą do kultury luboszyckiej; groby można datować na jej pierwszą fazę — В2Ь-Вг/С1, 
a ślady osadnicze na drugą fazę — Ci. Jeden z odkrytych grobów był popielnicowy, pozo
stałe jamowe. Wszystkie groby z wyposażeniem, sądząc po jego składzie, były grobami 
kobiecymi.

Łużno znaleziono ceramikę kultury amfor kulistych.
Badania będą kontynuowane w wypadku zagrożenia zniszczeniem ważnych części sta

nowiska.
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