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powierzchnię ponad 50 m2 Î byt podzielony na dwie części, z tym że 2 paleniska znajdowały 
się w części południowej.

Rozplanowanie obiektów odkrytych do tej pory pokazuje wyraźnie, że układają się one 
wokół placu, którego centralnym punktem  jest studnia.

M ateriał zabytkowy to w zdecydowanej większości ceramika toczona i lepiona. Prócz 
tego znaleziono przęśliki, gładziki kamienne, osełkę oraz fibulę żelazną z podwiniętą 
nóżką.

Osadę należy datować na późny okres wpływów rzymskich (2. pol. III w. n. e.).
W trakcie badań odkryto niewielkie palenisko, przy którym znaleziono kilkadziesiąt 

fragm. ceramiki kultury pucharów lejkowatych. Pojedyncze wyroby krzemienne znajdowa
no luźno w różnych miejscach stanowiska.

Materiały znajdują się w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi.
Stanowisko wymaga dalszych badań ratowniczych.

K o m p in a , s t. 12 U niw ersytet Łódzki K atedra Archeo-
gm . N ieborów , w oj. sk ie rn ie -  logii
w iek i e

Badania prowadziła m gr Lubom ira Tyszler. Finansowane przez 
Urząd Gminy w Nieborowie. Trzeci sezon badań. Cmentarzysko kul
tury przeworskiej z późnego okresu przedrzymskiego i okresu wpły
wów rzymskich.

Badania objęły obszar 87,5 m2 (wykopy VI i VII). Odkryto kolejne groby jamowe 
i popielnicowe (ok. dwudziestu) oraz kilka jam. Wyposażenie tych pochówków to głównie 
ceramika ręcznie lepiona, przęśliki, a także przedmioty metalowe (4 fibule, grot, noże, 
sprzączki i inne nieokreślone) oraz niewiele przepalonego szkła. Licznie występuje luźny 
m ateriał zabytkowy, przede wszystkim fragm. ceramiki.

Nad grobami zalegają bruki kamienne, niektóre dobrze zachowane i jednoznacznie 
związane z pochówkami.

Nąjstarsze pochówki odnieść można do 1, poł. II w p. n. e, a najmłodsze do 1. poł. 
III w. n. e.

S tanow isko  w ym aga k o n ty n u ac ji badan ,

IKostkowice, st. 3, Jaskinia Kroczycka, gm. Kroczyce, woj. częstochowskie — patrz: paleolit i mezolit 
Kowalewko, st, 3, gm. Oborniki, woj. poznańskie — patrz: środkowa i późna epoka brązu

K u tn o , s t. 6 M uzeum  A rcheologiczne i E tnogra-
gm . loco , w oj. p ło c k ie  ficzne Łodzi
AZP 57-50/7  Muzeum Regionalne w Kutnie

Badania prowadził mgr Jacek Moszczyński. Konsultowała mgr Eleo
nora Raszewska. Finansowane przez Muzeum Regionalne w Kutnie. 
Trzeci sezon badań. Cmentarzysko z późnego okresu lateńskiego 
i okresu wpływów rzymskich.

Badania miały charakter ratowniczy — w wyniku intensywnego użytkowania gospo
darczego teren  cmentarzyska jest systematycznie niszczony.

Odkryto 19 grobów ciałopalnych jamowych, przy czym większość pochodzi z późnego 
okresu lateńskiego (groby 47 -5 3 ,55-57B, 57D, 58), pozostałe należy zaliczyć do wczesnego 
okresu wpływów rzymskich (groby 5 4 ,57C, 59, 59A, 60). Groby wczesno rzymskie przykry



se Młodszy okresprzedrzymski — okres wpływów rzymskich

te  były brukiem kamiennym {nr 4), który został w znacznym stopniu zniszczony. Bruk 
kamienny i groby wczesno rzymskie naruszyły niektóre groby z późnego okresu lateńskie
go (groby 55 i 57A). Jam y grobów późnolateńskich miały kształty niewielkie, koliste, łub 
duże, owalne (groby 47, 53, 57A). Wszystkie posiadały intensywne, czarne wypełnisko.

Obok ubogo wyposażonych grobów, gdzie wystąpiły nieliczne fragm. ceramiki (groby 
54, 57D, 58), odkryto i takie, w których znaleziono kilkaset fragm. naczyń glinianych 
(groby 47, 55, 56, 57A). Prócz tego na wyposażenie grobów składały się: groty oszczepów 
(groby 48 i 50), noże (groby 53, 56, 57A), tok żelazny (grób 47), mała, dwuczęściowa 
klamerka do pasa (grób 52), brązowe okucie (grób 54), dwie fibule brązowe trąbkowate, 
odmiana 2 (grób 59), sprzączka żelazna i zawieszka (grób 57C), bransoleta żelazna (grób 
57D).

Odkryte w tym roku groby poszerzyły ramy chronologiczne cmentarzyska. Do grobów 
z późnego okresu wpływów rzymskich, odkrytych w poprzednich dwóch sezonach, doszły 
w tym roku groby z późnego okresu lateńskiego oraz z rozwiniętej fazy B2 okresu wpły
wów rzymskich.

M ateriały znajdują się w Muzeum Regionalnym w Kutnie.
Stanowisko wymaga dalszych badań ratowniczych.

L eśn o , s t. 2 U n iw ersy te t Łódzki Z akład  P ra h i-
gm . B rusy , w oj. b y d g o sk ie  s to rii
AZP 20-35/12

Badania prowadził d r Krzysztof Walenta. Finansowane przez Uni
w ersytet Łódzki i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Bydgo
szczy. Szesnasty sezon badań. Cmentarzysko kurhanowe kultury 
wielbarskiej, cmentarzysko kultury pomorskiej i kultury łużyckiej.

Badania prowadzono w południowej części cmentarzyska, w strefie zmniejszonej fre
kwencji grobów z okresu wpływów rzymskich i występowania obiektów kultury  łużyckiej. 
Celem ich było uchwycenie południowej granicy występowania grobów. Wytyczono wykopy 
o łącznej powierzchni 375 m 2. Odkryto grób jamowy kultury wielbarskiej, oznaczony 
n r 58, znacznie uszkodzony przez wkop nowożytny. W zachowanej części jam y grobowej 
oprócz przepalonych kości ludzkich znajdowały się fragm. glinianej misy. Ponadto odkryto 
2 groby skrzynkowe kultury pomorskiej. Grób n r  19 był dobrze zachowany, w jego skrzyni 
znąjdowała się popielnica nakryta dwiema misami. Popielnica ustawiona była na dużych 
fragm. dwóch naczyń. Grób skrzynkowy n r  20 byl niemal całkowicie zniszczony — zacho
wały się jedynie fragm. skrzyni kamiennej oraz niezbyt liczne ułamki ceramiki i pojedyn
cze przepalone kości ludzkie.

W niewielkiej odległości od grobów skrzynkowych odkryte zostało skupisko ceramiki 
kultury  łużyckiej, w którym znajdowały się fragm. trzech naczyń — misy, amforki i naczy
nia beczułko watego.

Badania będą kontynuowane.

L eśn o , s t. 22 U n iw ersy te t Łódzki Z akład  P ra h i-
gm . B rusy , w oj. b y d g o sk ie  s to rii
AZP 20-35/—

Badania prowadzi! dr Krzysztof Walenta. Finansowane przez U ni
wersytet Łódzki i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Bydgo


