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siorka z muszli lub szklą. Z fazy B2 pochodzi zapewne grób nr 76, w którym 
kości spoczywały pierwotnie w jakimś organicznym opakowaniu - być może 
drewnianym naczyniu. Ze względu na przechodzącą w tym miejscu drogę nie 
udało się w całości przekopać "rowkowego obiektu" nr 73. Tak jak i poprzed
nio badane posiadał on kształt prostokąta, którego boki tworzył rów zawiera
jący dość liczne przepalone kości i fragmenty ceramiki, a takie ułamki przed
miotów metalowych, w tym nóż i fragment naczynia brązowego. Długość boku 
obiektu wynosiła 6 ,4  m. W środku prostokąta odkryto niewielkie zagłębienie 
zawierające drobne przepalone kości i skorupy oraz grudki stopionego srebra. 
Obiekt nr 73 można datować na wczesny okres rzymski, prawdopodobnie na fa 
zę B2.

W badanej części cmentarzyska natrafiono też na materiały luźne i dolne 
partie zniszczonych płytko położonych grobów z młodszej fazy okresu późno- 
rzymskiego, zawierające m.in. ułamki ceramiki wykonanej na kole i zapinki 
z podwiniętą nóżką.

Ze względu na zagrożenie unikalnego w okolicy Krakowa stanowiska przez 
głęboką orkę konieczna jest intensyfikacja prowadzonych na nim badań.

LĄD, pow.Słupca patrz
wczesne średniowiecze

LUTPOWSK1E, pow.Kłobuck patrz
Stanowisko 4 wczesne średniowiecze

LĘCONICE, pow.Rawa Mazowiecka Państwowe Muzeum Archeolo-
Stanowisko ł gjczne w Warszawie

Badania prowadziła dr Teresa Liana. Finansowało 
PM A. Szósty sezon badań. Osada produkcyjna /? /  
z późnego okresu wpływów rzymskich.

Przekopano 5,25 ara , odkryto 19 jam, przeważnie płytkich i niewiel
kich rozmiarów oraz liczne ślady słupów. Odkryto także czworokątne pale
nisko z kamieni, w którym znaleziono nieliczne fragmenty ceramiki oraz koś
ci. Do najciekawszych obiektów odkrytych na tym stanowisku należy jama 60. 
Jest to obiekt niewielkich rozmiarów /średnica 0,45 m i głębokość 0,11 m/. 
Wypełnisko było czarne, wewnątrz znajdowało się  kilkadziesiąt fragmentów 
bliżej nieokreślonych, przerdzewiałych przedmiotów żelaznych. Na powierzch
ni tej jamy leżał płaski kamień.

Znaleziono, podobnie jak w latach poprzednich, stosunkowo niedużą 
ilość ceramiki, w tym także z naczyń toczonych, bryłki przepalonej polepy,
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fragmenty żużla żelaznego, a także przęślik gliniany, kilka fragmentów przed
miotów żelaznych, a w jamie 55 nóż żelazny. Znaleziono także luźno, frag
ment kamiennego toporka neolitycznego.

Przeprowadzono również, na pobliskich polach, dwa wykopy sondażowe 
o łącznej powierzchni 1,25 ara . Sondaże nie dostarczyły śladów osadnictwa, 
poza bardzo nielicznymi i niecharakterystycznymi fragmentami ceramiki le 
pionej ręcznie.

Badania będą kontynuowane.

LYSZKOWICE, pow. Poddębice Pracownia Archeologiezno-
Stanowisko 1 Konserwatorska P .P .P K Z

Oddział w Poznaniu

Badania archeologiczne prowadził mgr Ryszard Ma
zurowski, badania geofizyczne - mgr inż. Aleksander 
Różycki. Finansowała Okręgowa Dyrekcja Gospodar
ki Wodnej w Poznaniu. Pierwszy sezon badań. Duża 
osada kultury przeworskiej / późny okres wpływów 
rzymskich/, osada kultury łużyckiej /okres halsztac
ki/ , ślady osadnictwa neolitycznego i z wczesnego 
średniowiecza.

Stanowisko zajmuje duży cypel 11 terasy dolnej Warty, powstały w wyniku 
rozcięcia krawędzi terasy dolinką denudacyjną. Podłoże: piasek luźny i piasek 
słabogliniasty. Krawędź i zbocza cypla są dość silnie zniszczone.

Wykonano szczegółową planigrafię powierzchniowego materiału źródłowe
go, badania magnetometryczne oraz wiercenia wąskootworowe wzdłuż 5-ciu 
profili. Prace inwentaryzacyjne objęły powierzchnię ponad 3 ha i pozwoliły na 
ustalenie rozkłady warstwy kulturowej na stanowisku. Opierając się na tym za
łożono dwa wykopy szerokoprzestrzenne o łącznej powierzchni 14 arów. Po 
zdjęciu warstwy ornej założono wykopy wewnętrzne w obrębie odkrywek. Zba
dano 2 duże obiekty mieszkalne, 5 palenisk, 2 jamy o przeznaczeniu gospodar
czym, kilkanaście dołków poslupowych i kilka obiektów o funkcji nieustalonej. 
Z wyjątkiem jednego paleniska i jednego obiektu o nieustalonej funkcji datowa
nych na okres halsztacki, pozostałe obiekty datowane są na fazy C2-D kultury 
przeworskiej.

Badania będą kontynuowane.

MIERZYN-GROBLA, pow.Piotrków Tryb. Muzeum w Tomaszowie Mazo- 
Stanowisko 2 wieckim

Badania prowadził mgr Marcin Gąsior i mgr Edward


