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możliwości, że uchwycono jedynie peiy feryjną część osady. Na całej przestrzeni znajdował 
się materiał ceramiczny i krzemienny. Możemy go wiązać z wcześniejszym osadnictwem: 
z okresu neolitu głównie krzemienie (wióry, odłupki, rdzenie) oraz z epoki brązu — fragm. 
ceramiki.

Materiały znajdują się w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu.
Badania będą kontynuowane.

K utno , s t. € Muzeum Archeologiczne i Etnogra-
gm. loco, woj. p łock ie  ficznè 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. Piąty sezon badań. Cmentarzysko kultury przeworskiej 
z młodszego okresu przed rzymskiego i okresu wpływów rzymskich.

Badania wykopaliskowe miały charakter ratowniczy. W wyniku intensywnego użytko
wania gospodarczego teren cmentarzyska jest systematycznie niszczony. Przebadano ob
szar 225 m , na którym odkryto 21 grobów ciałopalnych jamowych oraz 2 groby popielni
cowe (nr 84A i 93). Zdecydowana większość grobów pochodzi z wczesnego okresu 
wpływów rzymskich (groby nr 80, 82-85A, 87-89, 91-94,100), pozostałe należy zaliczyć do 
młodszego okresu przedrzymskiego (groby nr 81,86,90,95-99).

Obok grobów ubogo wyposażonych, w których znaleziono nieliczne fragm. ceramiki 
(groby nr 88, 92, 98), odkryto groby zamożniejsze. Na ich wyposażenie (oprócz fragm. 
ceramiki) składały się zapinki żelazne odmiany M (grób nr 81), zapinka brązowa A IV 68 
(grób nr 80) i trąb ko wata odmiany 2 (grób n r 87), obrączka z drutu żelaznego (grób n r 80), 
igły (groby nr 81, 99), umbo żelazne typu 6 wg Jahna, 2 groty, krzesiwo (grób nr 84A), noże 
żelazne (groby nr 84A, 87), nożyki sierpikowate (groby nr 86, 100), zakończenia pasa 
(groby nr 87,100),

Odkryte groby mieszczą się w ramach chronologicznych cmentarzyska wyznaczonych 
w trakcie dotychczasowych badań. Znalezione w tym roku zespoły grobowe datować nale
ży na fazę A3 młodszego okresu przedrzymskiego oraz na fazy Bi i B2 wczesnego okresu 
wpływów rzymskich.

Materiały znajdują się w Muzeum Regionalnym w Kutnie.
Badania powinny być kontynuowane.

Leśno, st. 2, gm. Brusy, woj. bydgoskie — patrz: środkowa i późna epoka brązu 
Leśno, st. 22, gm. Brusy, woj. bydgoskie — patrz: wczesna epoka żelaza 
Łubowice, st. 1, gm. Kiszkowo, woj. poznańskie — patrz: neolit

M asłom ęcz, s t. 15 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
gm. H rubieszów , w oj. zam oj- Katedra Archeologii w Lublinie
ekie Państwowa Służba Ochrony Zabytków
AZP 88-94/80 w Lublinie

Badania prowadzili Andrzej Kokowski i Marta Stasiak. Cmentarzy
sko grupy masłomęckiej.
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