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Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne w Lodzi

Badania prowadziła mgr T eresa Łaszczew ska. Finanso
wał WKZ w Częstochowie. Piąty sezon badań. Osada 
wielokulturowa z trzema fazami osadniczymi: 1 faza - 
schyłek okresu halsztackiego, wczesny 1 środkowy 
okres lateński, 11 faza - okres wędrówek ludów /k o
niec IV - pierwsza połowa V w .n .e . / ,  111 faza - okres 
wczesnośredniowieczny /X-XU w .n .e . / .

Kontynuowano badania z lat 1963-64 1 1973-74. Wykonano dwa wy
kopy o łącznej powierzchni 109 m2.

Odkryto pół ziemiankę o prostokątnym zarysie 1 wymiarach około 
8 x 4 m, usytuowaną dłuższą osią po linii*wschód-zachód, ze śladami 
po słupach w narożnikach wschodniej ściany szczytowej. W północnej 
części wystąpiło duże skupisko kamieni, zajmujące prawie połowę obiek
tu, będące zapewne rozrzuconym paleniskiem, którego centrum znajdo
wało się w pobliżu narożnika południowo-zachodniego budynku. W skupis
ku kamieni odkryto duże ilości ceramiki ręcznie lepionej 1 toczonej na 
kole garncarskim , kości zwierzęcych, polepy oraz nożyk żelazny i przęś- 
lik gliniany. Na podstawie ceramiki półziemiankę datuje się na okres wę
drówek ludów /koniec IV - pierwsza połowa V w .n .e ./ .

Bezpośrednio pod warstwą orną, odkryto dwie jamy wczesnośrednio
wieczne, datowane ceramiką na XI-XII w .n .e . Jedna z nich, o  stosunkowo 
dużych rozmiarach /4  x 2 m /, dłuższą osią usytuowana po linii północ-po
łudnie, jest prawdopodobnie najniższym poziomem wczesnośredniowiecz
nego budynku naziemnego, którego górna częśó została zniszczona przez 
orkę. Drugą jamę, wyeksplorowano częściowo, co nie pozwala na ok reś
lenie jej przeznaczenia. Wypełnisko tej jamy zawierało typową ceramikę 
z 111 okresu wczesnośredniowiecznego oraz nóż żelazny.

N ajstarszą fazę osadniczą /z  wczesnego lub środkowego okresu l a 
teńskiego/ reprezentuje, oprócz luźno występującej ceramiki w warstwie 
kulturowej obu wykopów, nieduża, kolista jama o średnicy 1 m, zagłębio
na 85 cm w stosunku do powierzchni pól. Była najprawdopodobniej jamą 
odpadkową, na co wskazuje dość duża ilość  ułamków naczyń, odkryta w 
jej zagłębieniu, nie dających się zrekonstruować w większe fragmenty.
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