
Janusz Podgórski,Jerzy
Szwed,Kazimierz Dampz,Leon Jan
Łuka

Juszkowo, pow. Gdańsk. Stanowisko
3
Informator Archeologiczny : badania 6, 65-66

1972



- 65 -

wykazują żadnych prawidłowości w zakresie rozmieszczenia typów obrządku na t e r e 
nie cmentarzyska, zróżnicowane typologicznie obiekty występują obok siebie,nie two
rząc wyraźnych skupisk.Ilościowo, stwierdzono przewagę grobów ciałopalnych nad 
szkieletowymi, a w obrębie pochówków ciałopalnych -wyraźną, ilościową dominację 
grobów jamowych. Podobne wyniki uzyskano w badaniach wcześniejszych.

Do nieznanych dotąd w Janko wicach form pochówków, zaliczyć można odkryty 
w roku bieżącym grób sśdeletowy podwójny /n r  40/, zawierający dwa szkielety ludzkie, 
ułożone równolegle obok siebie, w pozycjach wyprostowanych, usytuowane, podobnie 
jak w grobach pojedyńczych, czaszkami w kierunku południowym.

Ze znalezisk w grotach, obok znanych już wcześniej typów naszyń, uzyskano m isę 
o średnicy wylewu 35 cm, spełniającą funkcję popielnicy /  grób n r 43 /. Inwentarz 
metalowy obejmował różnego typu zawieszki brązowe, szpile z główkami zwiniętymi 
w uszko oraz żelazną bransoletę.

Prawie wszystkie jamy grobowe posiadały obstawę kamienną, nie stwierdzono 
jednak, znanych z lat ubiegłych, bruków kamiennych, charakterystycznych dla pobliskiego 
cmentarzyska w Kwaczale-Spalonej.

Badania tegoroczne doprowadziły do przesunięcia granicy zachodniej stanowiska

poza załom terasy Wisły. Przypuszczać należy, że zasięg występowania grobów pokry
wa się z linią po<kióża terasy , oo dałoby duże możliwości eksploracji w dalszych 
badaniach.

Prace wykopaliskowe będą kontynuowane.

JUSZKOWO, pow .Gdańsk Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
Stanowisko 3

Badania prowadził m gr Janusz Podgórski 
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Badania prowadzono w części południowej i  północno-wschodniej stanowiska* 
Ogółem odkryto 116 jam i palen isk  /  w tym 3 jamy wczesnośredniowieczne / .  
Odkryte obiekty miały na ogół kształt kolisty* owalny lub nieregularny* w Jectaym 
przypadku prawie prożtokątny.W przekroju pionowym - nieckowaty* workowaty lub 
nieregularny*Ich rozmiary* w większości* mieściły się w granicach 1-2 m*

*Na inwentarz jamy składała się głównie ceramika* a ponadto: kości zwierzęce* 
węgle drzewne i polepa*Odkryto również 2 kółka z drutu brązowego* 2 rylce koś
ciane i  liczne bryłki surowca bursztynowego*Wśród ceramiki większość ułamków 
pochodzi od naczyń grubo ściennych o powierzchni schropowaconej* ponadto wystąpiły 
fragmenty mis* kubków* dzbanów* naczyń sitowatych 1 kolistych talerzy glinianych* 
Paleniska na ogół pozbawione byty m ateriału zabytkowego.W pozostałych odkrywano 
niewielkie ilości ceramiki* kości zwierzęce* węgla drzewne 1 polepę*

Ponadto w części południowej osacty występowały miejscami warstwa kulturowa 
o m iąższości 2-5 cm* zawierająca niewielką ilość ułamków ceramicznych 1 bryłek 
polepy* Po raz pierwszy w tokti dotychczasowych badań natrafiono - w części pół
nocno-wschodniej stanowiska - na 3 jamy* zawierające ceramikę wczesnośrednio
wieczną /  XI - XII w*/ 1 k o śd  zwierzęce*

Kontynuacja badań osacty przewidziana je s t w latach następnych*

KIETRZ* pow*Głubczyce Instytut Archeologii
Stanowisko 1 Uniwersytetu Jagiellońskiego

w Krakowie
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