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KARTOSZYNO, gm.Krokowa Towarzystwo Przyjaciół
woj.gdańskie Gdańska przy współpracy

PP PKZ Pracowni Archeolo
giczno-Konserwatorskiej 
O/Gdańsk

Badania prowadził mgr Ryszard Łu
czak. Finansowała Elektrownia Ją
drowa ''Żarnowiec" w Budowie* Pierw
szy sezon badań. Osady kultury po
morskiej .

Stanowisko położone jest po wschodniej stronie 
Jeziora Żarnowieckiego w środkowej części stożka napływowe
go wychodzącego z rozcięcia erozyjnego zachodniej krawędzi
Kępy Żarnowieckiej, u podnóża góry Stażnicy.

Badaniami objęto powierzchhię 225 m2. W trakcie 
badań odkryto 42 obiekty /24 paleniska, 7 ja oraz kilkanaś
cie dołków posłupowych/.

Materiał ruchomy stanowią nieliczne fragmenty ce
ramiki oraz węgielki drzewne. Bliższe sprecyzowanie chrono
logii osady, datowanej ogólnie na okres trwania kultury po
morskiej, będzie możliwe po przeprowadzeniu dalszych badań.

Materiał ruchomy oraz dokumentacja znajdują się czasowo w PAK PP PKZ O/Gdańsk.
KARTOSZYNO, gm.Krokowa PP Pracownie Konserwacji
woj.gdańskie Zabytków ‘Stanowisko 2 Pracownia Archeologiczno-

Konserwatorska 
Oddział v/ Gdańsku

Badania prowadził mgr Zbigniew Żu
rawski. Finansowała Dyrekcja Elek
trowni Jądrowej "Żarnowiec" w Bu
dowie. Pierwszy sezon badań* Osada 
kultury pomorskiej.

Stanowisko usytuowane na· północno-zaohodnim stoku 
nieznacznego wybrzuszenia terasy nadzalewowej u podnóża 
wschodniego zbocza Rynny Żarnowieckiej, znajduje się w rejo
nie bezpośredniej budowli Elektrowni Jądrowej "Żarnowiec". 
Krótkotrwałe badania ratownicze podjęto po mikroniwelacji 
terenu inwestycji w miejscu występowania częściowo odsłonię
tych obiektów. Ha powierzchni ok. 260 m2 odkryto ich łącznie 
60, w tym: 12 palenisk, 10 jam oraz 38 dołków podłupowyeh. 
Uwagę zwraca rozplanowanie palenisk, tworzących zwarty sze
reg długości 45 m, biegnący wzdłuż stoku po osi HW-3E, zakoń
czony od południa odsłoniętym fragmentarycznie regularnym 
układem dołków posłupowych1. Materiał ruchomy stanowią bardzo 
nieliczne fragmenty ceramiki, polepy, ułamki przepalonych 
kości, węgielki drzewne.
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Materiały oraz dokumentacja z badań znajduje aie w archiwum PAK PP PKZ O/Gdańsk.
Badania zakończono.

KART05ZYN0, gm.Krokowa PP pracownie Konserwacji
woj.gdańskie Zabytków
Stanowisko 7 Pracownia Archeologiczno-

Konaerwat ors ka 
Oddział w Gdańsku

Badania prowadziła mgr Iwona Wola- 
.n±n-Szułdrzyń3ka. Finansowała Dy
rekcja Elektrowni Jądrowej "Żarno
wiec" w Budowie. Trzeci sezon ba
dań. Osada kultury pomorskiej, osa
da z okresu wczesnosredniovdecznego.

W poprzednich dwóch sezonach badano osadę kultury 
pomorskiej /w środkowej części stanowiska/ oraz osadę wcze
snośredniowieczną /w zachodniej części stanowiska/.

2Obecnie badaniami objęto 3.600 m łącznej powierz
chni. Wykopy zlokalizowano w obrębie osady wczesnośredniowie
cznej w zachodniej części stanowiska /1 . 3 0 0 m2/ oraz w części 
północnej osady kultury pomorskiej /2 .3 0 0 m2/.

Zarejestrowano 802 obiekty, w tym półziemianki, pa
leniska, piece, jamy gospodarcze, warsztat Odlewniczy oraz 
dołki posłupowe. Materiał ruchomy stanowi ceramika, polepa, 
kości, przedmioty metalowe /nożyczki, gwoździe, uchwyty, 
klamry do раза/, ozdoby z bursztynu, brązu i kości.

Osada kultury pomorskiej dzieli się na dwie części: gospodarczo-produkcyjną i mieszkalną. W części produkcyjnej 
odkryto trzy rzędy palenisk z towarzyszącymi im obiektami go
spodarczymi , usytuowane wzdłuż niewielkiego klifu brzegowego 
w kierunku północrpołudnie oraz skupisko mielerzy do wypału 
węgla drzewnego. Jedno z palenisk wraz z jamą stanowi pozo
stałości warsztatu metalurgicznego, w którym wystąpiły liczne 
fragmenty form odlewniczych /naszyjników/, tyęli, dysz gli
nianych oraz niewielkie grudki brązu. Ha wschód od rzędów pa
lenisk położona była częsó mieszkalna osady. Stwierdzono ist
nienie chat naziemnych usytuowanych w kierunku południowy 
wschód-północny zachód. W ich obrębie oraz na zewnątrz znaj
dowały się jamy gospodarcze i zasobowe.

Na terenie osady z okresu wczesnośredniowiecznego, 
datowanej wstępnie na XI-XII w., również natrafiono na rząd 
palenisk usytuowanych w kierunku północny zachód-południowy 
wschód. Równolegle do palenisk usytuowane są układy chat 
/półziemianki, budowle naziemne/, jam gospodarczych i zasobo
wych oraz wędzarni. Należy zwróció uwagę na trzy niewielkie 
piece /ob.566,737,664/ z resztkami glinianych kopuł. W jednym 
z nich /737/ znaleziono przetopioną bryłę żelaza.


