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- 59 rżysku w K ietrzu. Wśród naczyń odkrytych na cmentarzysku w Krzanowi
cach wymienić należy m .in. naczynia wazowate zdobione ornamentem gu
zowym oraz misy profilowane, karbowane na załomie. Dwa groby /n r 4 1
14/ zniszczone były częściowo przez wkop drenażowy. W oparciu o ma
teriał ceramiczny, cmentarzysko można datować na wczesną fazę kultury
łużyckiej.
-M ateriały zostaną złożone w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu.
Badania będą kontynuowane.

LEŚN O , gm .Brusy
woj.bydgoskie
Stanowisko 2A

patrz
okres wpływów rzymskich

ŁĘG PIEKARSKI, gm.Dobra
woj.konińskie
Stanowisko 1

patrz
okres wpływów rzymskich

ŁOJE WO, gm. Inowrocław
woj.bydgoskie

patrz
okres wpływów rzymskich

ŁUPAWA, gm.Potęgowo
woj. słupskie
Stanowisko 18

ŁUPOWO, gm.Bogdaniec
woj.gorzowskie
Stanowisko 1

patrz
neolit

Muzeum Okręgowe
w Gorzowie Wielkopolskim

Badania prowadził mgr Tadeusz Seniów. Finansowało
Muzeum Okręgowe w Gorzowie Wlkp. T rzeci sezon b a 
dań. Cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej od 111
okresu epoki brązu do okresu halsztackiego włącznie.
Kontynuowano prace rozpoczęte w latach 1970 i 1974. Koncentro
wały się one w zachodniej części cmentarzyska celem uchwycenia g r a 
nicy badanego obiektu. Wytyczono 5 wykopów. Ogółem zbadano obszar
o powierzchni 175 m2, odkryto 32 groby bogato wyposażone w ceram ikę,
a także w ozdoby z brązu i przedmioty kamienne. Charakter grobów nie

- 60 odbiegał od odkrytych w 1974 r . Groby n am iar, ze usytuowane były we
wschodniej c zę śc i cmentarzyska, groby z IV-V okresu epoki brązu w
centrum, a z okresu halsztackiego w zachodniej c z ę śc i.
Do najciekawszych znalezisk zaliczyć należy: siekierką kamienną
piącioboczną, młot kamienny o podwójnym okrągło-spłaazczonym obuchu,
fragmenty bransolet brązowych, 2 szpile z brązu z ok rągło -spłaszczo nymi główkami i kilka pierścionków z drutu brązowego o zwoju sp ir a l*^"*Przedmioty z brązu występowały w urnach wśród przepalonych k o ś
ci ludzkich.
M ateriał znajduje sią w Muzeum Okręgowym w Gorzowie Wlkp.
Badania zakończano.
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w oj.sieradzkie
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P .P .P raco w n ie Konserwacji
Zabytków Pracownia Archeologiczno-Konserw atorska
Oddział w Poznaniu
Badania prowadził mgr Tadeusz Łaszkiew icz /z udzia
łem m gninż.A leksandra Różyckiego i mgr.M&rka C w etscha/.
Finansowała Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej w P o z
naniu. T rz eci sezon badań. Osada z okresu wpływów rzym s
kich /elementy osadnictwa kultury łużyckiej - 1V/V E B /.

Badaniami objęto obszar około 2500 m2, tzn.dokończono eksplorację
odkrywki z 1975 r . poszerzając ją o dalsze 300 m2 do ogólnej powierzchni
około 3700 m2. Pozostałe 500 m2 zbadano w formie 9 sondaży lokowanych
według wskazań badań magnetometrycznych w partii zachodniej i południo
wej stanow iska. Odkryto dalszych około 800 obiektów, w tym 16 obiektów
mieszkalnych, łaźnię, kilka budowli gospodarczych, liczne jamy /w tym
około 30 obiektów ze zbożem/, piece, paleniska, mielerze itp. Ruchomy
materiał zabytkowy obejmuje około 8200 fragmentów ceram iki, 2000 k o ś
ci zwierzęcych, 700 grud polepy oraz 81 zabytków metalowych, kamien
nych, w tym liczne noże, osełk i, fragmenty zapinek brązowych, grot
oszczepu, kabłąk w iadra, okucia szkatułek itp. Na uwagę zasługują praw 
dopodobnie 2 fragmenty rad lić, dalsze okazy żaren rotacyjnych /łącznie
28 sz tu k /, srebrny denar Septim iusza Sew era oraz bardzo wysoka fre k 
wencja ceramiki toczone) na kole, także duża ilo ść zboża z licznych
obiektów.
O sada datowana jest od okresu późnolateńsklego po schyłkowe fazy
okresu wpływów rzymskich, głównie na III-IV wiek n .e .
M ateriał z badań oraz dokumentacja znajdują się w Pracowni A rcheo
logiczno-Konserw atorskiej P .P .P K Z w Poznaniu.
Badania zostały zakończone.

