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zewnątrz, doić znaczny odeetek stanowią fragmenty ceramiki
ożernej lćniąoej a takie "siwej".
Ponad warstwa kulturową znaleziono lenny szeląg pruski
1530 r* bity w Królewcu na stop· polską. Moneta ta nie pozo
staje w żadnym związku « zasiedleniem W tym czasie /XVI w./
omawianego stanowiska.
Badania będą kontynuowane·

LUB03ZÏCE, gm.Orablce
woj.zielonogórskie

Polska Akademia Sauk
Instytut Historii Kultury
Materialnej Samodzielne
Stanowisko ds.Stosowania
Metod Oeoflzycznyob

Badania prowadzili dr Jacek Przeniosło 1 mgr
Krajeztor Mieleviez. Finansował 1HKM РАН we
Wrooławiu. Cmentarzysko z okresu lateńskiego
i wpływów rzymskich.
Badania przeprowadzone zostały na terenie eksplorowanego
w poprzednich sezonach omentarzyska, w celu utwierdzenia ewen
tualnej obecności dalszych grobów* Przy pomocy "szukacze gór
niczego” - urządzenia do wykrywania zakłóceń pola elektromag
netycznego, przebadano teren o powierzohni ok. 3 500 m2· Vie
stwierdzono zakłóceń związanych z obecnololą obiektów archeo
logicznych·

ŁAOIBWHIKI, gm.Kruszwica
woj.bydgoskie
Stanowisko 6
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ŁAJSKI, gnuSkrseszew
woj•warszawskie

PP Pracownia Konserwacji
Zabytków Pracownia Archeo
logiczno-Konserwatorska
Oddział w Warszawie

Badania prowadziła mgr Agnieszka Kruk z udziałem
mgr Marli Kulisiewicz· Finansował Konserwator
Zabytków m.st.Warszawy· Pierwszy sezon badań*
Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich*
Cmentarzysko położone Jest na piaszczystym wydmowym wznie
sieniu.
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Odsłonięto obszar 700 m2, odkrywająo 84 obiekty, z ozego
31 to groby is pochówkiem popielnicowym, 20 z pochówkiem jamo
wym, pozostałe o nieokreślonym charakterze*
Groby łącznie dostarczyły 137 zabytków metalowych. Są
wśród nicht 4 miecze, 5 umb i lmsozy tarcz, 13 grotów oszczepu,
grocik strzały łuku, ostrogi, noże, nofcyoe, okucia zamków i
klucze szkatułek, sprzączki od pasa i zapinki. Ponadto wśród
znalezisk znajdują się kościane grzebienie, szydła* prrąiliki»
Do wyjątkowych eksponatów zallozyó należy 1-eieozny miecz
i brązową półkeiężoowatą zawieszkę * emalią - ujawniające po
chodzenie północne - »ksywakie.
Odkryty materiał zabytkowy pochodzi z wczesnego okresu
wpływów rzymskich, raczej z Jego późniejszego odoinka BI i B2.
Materiały znajdują śle w Praoowni Archeologiczno-Konser
watorskiej PP IKZ Oddział warszawa*
Badania będą kontynuowane.

ŁASZCZYN, gnuftatwicz
woj* leszczyńskie
Stanowisko 3

Konserwator Zabytków Archeologiosttych w Lesznie

Badania prowadził mgr Marian Gryga. finanso
wał Rolniczy Kombinat Spółdzielczy w £aszozynie. Pierwszy sezon badań. Osada z okresu Wpły
wów rzynsklob*

Osada jest położona na niewielkim wzniesieniu około 100 m
na południe od zabudowań Spółdzielni Rolniczej i na waohód od
drogi z Leszczyna do Rawloza.
Badania miały charakter ratowniczy, gdyż stanowisko jest
zagrożone praoaol siemnywl.
o
Ogółem przebadano około 400 m eksplorując 12 obiektów
w tym 2 piece oraz jeden obiekt mieszkalny /obiekt nr 5/.
Jeden z pleoów /obiekt nr 2/ posiadał zewnętrzną ściankę zbu
dowaną z kamieni od wewnątrz dodatkowo doleplonyoh warstwą
gliny· V wypełńlaku obiektu nr 5 obok ceramiki i dużej ilości
polepy odkryto przęśllki* Ba zachód od tego obiektu wyeksplorowano Jsoe, częściowo zniszczoną przez rów fundamentowy/obiekt
tkacki h
^ wypełnisku znaleziono dużą Ilość oięŻerków
Do ciekawszych znalezisk z terenu osady obok olężarków
tkaokloh należy zaliczyć fragmenty dwu naczyń zasobowych, for
mata zwłaszoza ukształtowaniem wylewu nawiązujących do naozyń
pózhorzymskioh typu "Xrausengefasse*·
Obok osadnictwa datowanego na okres wpływów rzymskich
stwierdzono ślady osadnictwa ludnośoi kultury łużyckiej /pod-

