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Przeprowadzono praoe weryfikeoyjne na wczesnośredniowiecz
nej osadzie w Leohitowie.
Stanowisko położone jest w odległoćoi 1290 a na południo
wy wsohód od środka wsi, na wyniosłoóoi terenu, tuż przy zagaj
niku i tamie na Baryosy* Dotyohozas nie było ono znane w li
teraturze ani oznaozone na mapie* Ba polu od północnej 1 zeohodniej strony zagajnika w promieniu około 100 m stwierdzono
oeramlkę, głównie wczesnośredniowieczną 1 z okresu kultury łużyoklej. Ba świeżo zaoranym polu widoczne były ciemnobrunatne
zaciemnienia ze śladami spalenizny, o rozmiaraoh 1,9 z 9,0 m*
W okolioy zaciemnieli występowała oeramlka, a w jednym z nloh
znaleziono prsęśllk gliniany*
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Katedra Aroheologll Unlwersytetu Łódzkiego

Badania prowadzili dr Jerzy Kmieclśakl 1 mgr Krzysztof
Walenta, finansował - Uniwersytet Łódzki.

Oelem tegorooznyoh prao było uzupełnienie i skorygowanie
dotyohozas posiadanyoh wiadomośol o nlektóryoh -stanowlekaoh
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okreeu rzymskiego na Pomorzu.
Praoe rozpoozęto w Lubieezowie. Według informsoji samar»
tyoh w literaturze znajdowało się tam omentarzyeko z okreeu
rzymskiego oraz osada wepółozeena omentarcyaku. Wizja lokalna
przeprowadzona przed rozpoczęoiem badać potwierdziła informsoje
zawarte w literaturze*
W ozasie lustraoji stanowiska znaleziono przedmioty nim»
wątpliwie pochodząoe z ementarzyeka rzymskiego (paciorki, fi»
bule, ułamki bransolety) oraz stwierdzono wykopy nlszoząoe ja
my, w których znajdowano ułamki oeramikl zarówno z okresu
rzymskiego jak i wczesnośredniowiecznego. Wykopy wytyozono w
dwóoh przeciwnych kraćoaoh stanowiska, W wykopie osnaozonym
nr 1 stwierdzono wyraźne przemieszanie warstw świadoeąoe o
wcześniejszym prowadzeniu prao ziemnyoh. Znajdowane ułamki ce»
ramiki pochodząoe z naozyć datowanyoh na okres rzymski, poz
walają przypuazozać, żs wykop trafił na przebadaną ozęść amen
tarżyska. W wykopie nr 2 natrafiono na warstwą kulturową, w
której elementem dominującym były ułamki oe^amlki poohodząoe
z naozyć datowanych na okree wczesnośredniowieczny (III okres).
Ponadto odkryto noż Żelazny i oloeło. Po stwierdzaniu z oałą
pewnoćoią oeady wozesnośrednlowlsoznej praos na stanowisku
w Łubtezewle zawieszono.
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Katedra Aroheologll Unlweraytetu im,Marii Skłodowskiej
- Curie w Lublinie

Badania prowadziła Stanisława Hoozyk w okresie od 3.VII

