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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.
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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.
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szczy. Cmentarzysko grobów książęcych z okresu wpływów rzym
skich i osada kultury wielbarskiej z okresu wpływów rzymskich.

Stanowisko zlokalizowane jest w prywatnym lesie Kazimierza Kolczyka, ok. 1000 m na 
południe od centrum  wsi Leśno. Przed rozpoczęciem badań na powierzchni widoczne byty 
fragm. zrujnowanych kolistych konstrukcji kamiennych oraz niezbyt głębokie wkopy 
nowożytne. Stosunkowo gęsty las posadzony został tam w początku lat 50. Podjęte prace 
badawcze miały na celu rozpoznanie stanowiska przy minimalnej liczbie wyciętych drzew 
(warunek postawiony przez właściciela).

Przyjęto założenie, że znajdujące się na powierzchni kamienie pochodzą z obstawy 
wieńca kamiennego. Wykop o wymiarach 25 x 2,5 m wytyczono w domniemanym centrum 
wieńca. W wykopie tym uchwycono zarys fragm. jam y grobowej, którą następnie całą 
odsłonięto. Na głębokości ok. 40 cm od powierzchni jam a mierzyła 480 x 260 cm. Południo
wy jej kraniec miał wyraźnie ciemniejsze zabarwienie i, jak się okazało w czasie dalszej 
eksploracji, przecinał zaciemnienie wokół pieca kopułowego? z wczesnej fazy kultury 
wielbarskiej (Ba)- W centrum  jamy grobowej początkowo znąjdowaly się nieregularne 
konstrukcje kamienne, które na większej głębokości (ok. 1 m) nabrały regularnego kształ
tu  i, jak  się później okazało, były wynikiem zasypania wkopu rabunkowego. Na głębokości 
ok. 220 cm od powierzchni uchwycono zarys trum ny obstawionej kamieniami. Część 
północna wy pel niska trum ny była wy rabowana, na co wskazywały nieliczne zachowane 
fragm. kości, wyraźnie przemieszane i znajdujące się w układzie nieanatomicznym, oraz 
fragm, rozbitych naczyń. W południowej części wypełniska trum ny widoczne były ślady po 
kościach nóg. W pobliżu stóp znajdowały się 2 nienaruszone naczynia gliniane XIII i XVI 
grupy R. Schindlera. Nieco powyżej stóp znajdowały się dwie koliste zapinki ze srebra, 
służące zapewne do zapinania rzemieni przy „butach”. Na wysokości pasa znąjdowało się 
uszkodzone brązowe zakończenie pasa. Na wysokości dłoni wyprostowanej prawej ręki 
znajdowały się 2 złote pierścionki typ 10 wg Beckmann. Odkryty grób niewątpliwie należał 
do grobów typu książęcego, na co wskazują rozmiary komory grobowej, średnica zrekon
struowanego wieńca (24 cm) oraz zachowane elementy wyposażenia.

Obiektem zasługującym także na uwagę wydaje się wspomniany wyżej piec o wymia
rach 150 x 200 cm, w wypełnisku którego znaleziono ułam ki ceramiki kultury wielbar
skiej. Cale stanowisko rokuje duże nadzieje na odkrycie następnych grobów i obiektów 
osadniczych.

Planuje się kontynuację badań.

I  Lutcza, st. 24, gm. Niebylec, woj. rzeszowskie — patrz: wczesna epoka brązu

M ielec, s t. 16 Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
gm . loco , w oj. rze szo w sk ie  
A ZP 98-71/4

Badania prowadził mgr Piotr M itura. Finansowane przez Wojewódz
kiego Konserwatora Zabytków w Rzeszowie. Drugi sezon badań. Osa
da kultury  przeworskiej, łużyckiej, trzcinieckiej, wczesnego średnio
wiecza. ślady osadnictwa kultury chojnicko-pieńkowskiej, osadnic
twa paraneolitycznego, kultury pucharów lejkowatych, kultury mie- 
rzanowickiej.

Prace w 1993 r. koncentrowały się w części południowo-wschodniej stanowiska. Prze
badano łącznie 350 m2, odkrywając 40 obiektów, w tym 26 jam , 13 palenisk i ślad po chacie. 
Dwie jamy pochodzą z późnych faz wczesnego średniowiecza, 3 zaliczono do grupy tarno
brzeskiej, 2 do kultury trzcinieckiej. Pozostałe obiekty należą do kultury przeworskiej. 
Najbardziej interesujący jest rząd palenisk o regularnych wymiarach i odstępach między


