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ska i mgr Aleksander Kośko. Finansowała Kated- 
dra Archeologii UAM. Drugi aezon badań. Wielo 
fazowe cmentarzysko kultury pucharów lejkowa
tych, kultur amfor kulistych, kultury przewors
kiej oraz z fazy D/E wczesnego średniowiecza.

Z najstarszej fazy użytkowania nekropoli odkryto: grobowiec megality
czny "kujawski" długości 10-15 m; pochówki kultury amfor kulistych /faza 
111/ - celowy układ kilku obiektów - grobowca korytarzowego, grobu zwierzę
cego i systemu paleniska.

Cmentarzysko kultury przeworskiej założone na kulminacji wzgórza 
zostało bardzo silnie zniszczone nowożytną zabudową.

Najliczniejsze pochówki związane były z najmłodszą fazą cmentarzyska - 
z okresem wczesnego średniowiecza. Z tego czasu pochodzi 13 grobów szkie
letowych wyposażonych wkabłączki skroniowe /11/, kolie paciorków szkla
nych /ok. 200 s z t ./ ,  pierścionki brązowe ze szklanymi oczkami /2 / , nożyki, 
monety ipt.

ŁĘCON1CE, pow.Rawa Mazowiecka patrz
Stanowisko 1 okres wpływów rzymskich

ŁUBOW1E, pow. Racibórz patrz
Stanowisko 1 okres halsztacki

ŁUPAWA, pow.Słupsk Katedra Archeologii Uniwer-
Stanowisko 18 sytetu im. Adama Mickiewicza

w Poznaniu, Konserwator Za? 
bytków Archeologicznych w 
Koszalinie

Badania prowadzili: mgr Dobrochna Jankowska i 
Marek Cwetsch. Finansował WKZ w Koszalinie. 
Drugi sezon badań. Cmentarzysko magelityczne 
kultury pucharów lejkowatych, cmentarzysko kur
hanowe kultury łużyckiej.

Celem badań była dalsza eksploracja obiektu oznaczonego jako grobo
wiec 1. W toku prac odsłonięto całkowicie zarys grobowca, który posiada cał
kowicie zachowaną zachodnią i północną ścianę obstawy oraz czołową część 
ściany wschodniej. Od wschodu, w środkowej części obiektu brak kamieni ob-
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stawy. Jak się wydaje, konstrukcja nie została dokończona. W trakcie eks 
piorącji osiągnięto poziom niezakłóconej warstwy nasypu.

Na terenie badanym zarejestrowano ponadto obecność nawarstwionych 
na grobowiec megalityczny czterech kurhanów łużyckich, które częściowo 
wyeksplorowano. Stwierdzono, że przy ich budowie wykorzystano fragmen
ty konstrukcji obiektu neolitycznego, dostosowując do niego kształt i wy
miary kurhanów.

Badania obszaru przyległego do grobowca 1 potwierdzają zeszłoroczną 
hipotezę o założeniu cmentarzyska na terenie uprzednio nie użytkowanym.

Materiał archeologiczny jest stosunkowo liczny, jak dotąd jednak zbyt 
mało charakterystyczny, aby można na jego podstawie podjąć próbę uściślę 
nia chronologii cmentarzyska.

Badania będą kontynuowane.

ŁYSZKOWICE, pow.Poddębie patrz
Stanowisko 1 okres wpływów rzymskich

MORAWICA, pow.Kraków Muzeum Archeologiczne
w Krakowie

Badania prowadził Marcin Biborski. Finansowało Mu
zeum Archeologiczne w Krakowie. Pierwszy sezon ba 
dań. Osada z okresu neolitu.

Przeprowadzono sondażowe badania na terenach przeznaczonych pod 
budowę drogi.

Natrafiono na warstwę kulturową, w której znajdowały się liczne wyro
by krzemienne oraz drobne fragmenty naczyń prahistorycznych /neolityczne? / .

Badania będą kontynuowane.

MROW1NO, pow. Poznań Muzeum Archeologiczne
Stanowisko 3 v  Poznaniu.

Badania prowadziła mgr Wanda Tetzlaff. Finansował 
WKZ w Poznaniu. Drugi sezon badań. Osada - kultura 
pucharów lejkowatych.

Badania prowadzono na terenie wykopu I, założonego w pierwszym se 
zonie wykopaliskowym. Zakończono eksplorację pozostałości naziemnej bu


