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byty już uprzednio - być może w czasie II wojny światowej wyeksplo- 
rowane.

Na podstawie materiału ceramicznego, w tym popielnicy ze 
scenami narracyjnymi cmentarzysko kultury w schodni o porno reki ej 
datować należy na okres HD, na lata 550-400 p .n .e.

Teren cmentarzyska można uznać za przebadany,

STROBIN, gm, Konopnica Muzeum Archeologiczne
woj, sieradzkie i Etnograficzne
Stanowisko 2 w Łodzi

Badania prowadził mgr Zdzisław Raszewski,
Finansował WKZ w Sieradzu, ósm y sezon 
badać. Osada obronna kultury łużyckiej 
z okresu halsztackiego D i z wczesnego 
okresu lateńskiego /550-300 p .n .e ./ .

Badania byty kontynuacją wykopalisk prowadzonych w latach 
1965 i 1974-79.

Stanowisko położone jes t na północnym skraju wsi Strobin w od
ległości 30 m na zachód od drogi Konopnica-Osjaków. Badania objęty 
obszar 1100 mZ, usytuowany w zachodniej części osady, przylegają
cy bezpośrednio do stromego liczącego 10 m głębokości jaru. Odkry
to dalszy ciąg umocnień obronnych na obszarze 600 m2 Podczas ich 
eksploracji stwierdzono, że zostały one wykonane inną techniką, niż 
odkryte w latach ubiegłych umocnienia o konstrukcji skrzyniowej. 
Ułożenie przepalonych bierwion oraz rozm ieszczenie w regularnych 
odstępach dołków słupowych, wskazuje, że był to wał o konstrukcji 
rusztowej.

W jego górnej części prócz przepalonych bierwion, znajdowała 
się warstwa przepalonej gliny o grubości 25 cm. Poniżej byty tylko 
przepalone kamienie i fragmenty bierwion. Odkryta w osy pisk u wału 
ceramika pochodzi z naczyń typowych dla górnośląsko-małopolskiej 
grupy kultury łużyckiej. Natomiast znalezione bezpośrednio przy 
wewnętrznym licu podstawy wału ułamki naczyń można zaliczyć do 
kultury wschodnio-pomorskiej.

Kontynuowano także badania w mieszkalnej części osady. Od
kryto chatę z paleniskiem o wymiarach 385 x 390 cm oraz 7 regu
larnych jam odpadkowych, o średnicy 80-120 cm. We wnętrzu chaty 
znaleziono dużą ilość ułamków naczyń kultury łużyckiej, kości zw ie
rzęce, łuski rybie i fragment żelaznego naszyjnika. Jamy odpadkowe 
zawierały po'kilka ułamków naczyń i drobne fragmenty kości zw ie
rzęcych.


