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Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Regionalnym w Kraśniku.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Archeologii Polski Środkowowschodniej”, t. III,
Badania będą kontynuowane.

KUTNO¸ st. 6, gm. loco, woj. łódzkie, AZP 57-50/5
cmentarzysko kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski - wczesny okres wpływów •	

rzymskich)
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 14 sierpnia do 15 września 

przez mgr. Jacka Moszczyńskiego (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi). Finansowane 
przez Muzeum Regionalne w Kutnie. Szósty sezon badań. Przebadano powierzchnię 140 m2

W wyniku intensywnego użytkowania gospodarczego teren cmentarzyska jest systematycznie 
niszczony. Odkryto 12 grobów ciałopalnych jamowych. Zdecydowana większość grobów pochodzi 
z młodszego okresu przedrzymskiego (groby nr 102, 104, 104A, 105-108), pozostałe należy zaliczyć 
do wczesnego okresu wpływów rzymskich (groby nr 101, 103, 103A, 109, 110).

Obok grobów ubogo wyposażonych, w których znaleziono nieliczne fragmenty ceramiki (groby 
nr 101, 102, 104, 104A, 107-110), odkryto groby zamożniejsze (nr 103, 105, 106, 109). Na ich wyposa-
żenie (oprócz fragmentów ceramiki) składały się: sprzączka żelazna, fragm. zapinki brązowej, okucie 
skrzyneczki, nożyk żelazny (grób nr 103), nity i okucie żelazne (grób nr 105).

Odkryte groby mieszczą się w ramach chronologicznych cmentarzyska wyznaczonych w trakcie 
dotychczasowych badań.

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

LEGIONOWO, st. VII, gm. loco, woj. warszawskie, AZP 53-66/107
ślady osadnictwa kultury ceramiki sznurowej (neolit)•	
osada kultury trzcinieckiej (II okres epoki brązu)•	
osada kultury łużyckiej (epoka brązu-wczesna epoka żelaza)•	
osada kultury wielbarskiej (późny okres wpływów rzymskich, faza C)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 2 do 14 czerwca i od 12 wrze-
śnia do 7 października przez mgr. Marka Czarneckiego (Archeology and Art Warszawa, na zlece-
nie PSOZ). Finansowane przez inwestora prywatnego i budżet państwa. Drugi sezon badań. Łącznie 
przebadano powierzchnię 14 arów.

Badania prowadzono w centralno-południowej i północno-wschodniej części stanowiska (w gra-
nicach działek nr ew. 8/8, 8/9, 8/12, 9/7 i 9/8 w rejonie ul. Grudzie). Wytyczono 21 wykopów, które 
od północnego wschodu miały charakter pełnopłaszczyznowych, a od południa sondażowych. Za-
rejestrowano następujące warstwy kulturowe, zalegające pod piaszczystym od północnego wschodu 
i piaszczysto-gliniastym od południa humusem (około 26/32 cm): 1 — brązowoszarą, z przebarwie-
niami brunatnoszarymi wokół skupisk obiektów, piaszczystą (w części północno-wschodniej około 
10-25 cm, w części południowej tylko wokół obiektów około 3-7 cm); 2 — brązowożółtą, piaszczystą 
(tylko w części północno-wschodniej około 5-15 cm); 3 — calec, piaszczysty od północnego wschodu 
i gliniasty od południa. Odsłonięto 119 obiektów: trzy chaty o planie nieregularnym; 21 jam zasobo-
wych, w tym 10 cylindrycznych o zarysach kolistych lub owalnych, średnicy około 90-110 cm, o pro-
filach prostokątnych lub zbliżonych do prostokąta, dnach płaskich na głębokości od 0,9 do 1,40 m; 
jamę posłupową z ofiarą zakładzinową; dwa paleniska z brukiem kamiennym; jamy posłupowe i jamy 
nieokreślone. W centralno-południowej części stanowiska odsłonięto wyłącznie obiekty kultury wiel-
barskiej, w części północno-wschodniej głównie obiekty kultury łużyckiej oraz kultury trzcinieckiej. 
Na wydobyte materiały zabytkowe złożyło się około 800 fragmentów ceramiki, polepa, narzędzia 
i półprodukty krzemienne, kości zwierzęce, pierścieniowaty ciężarek ceramiczny o średnicy 10 cm 
(kultury wielbarskiej), 4 fragmenty przedmiotów żelaznych, gładziki i rozcieracze kamienne.

Badania będą kontynuowane.


