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Materiały oraz dokumentacja z badań znajdują się 

V/ archiwum Pracowni Archeologiczno-Konserwatorskiej PP PKZ O/Gdańsk.
Badania będą kontynuowane.

PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków
Pracownia Archeolog!czno- 
Konserwatorska 
Oddział w Gdańsku

Badania prowadził mgr Zbigniew Żu
rawski. Finansowała Dyrekcja Elek- 
trówni Jądrowej "Żarnowiec" w bu
dowie. Drugi sezon badań. Cmenta
rzysko z okresu późnolateriskiego, 
cmentarzysko kultury łużyckiej 
/V okres epoki brązu/.

Kontynuowano badania zagrożonej partii stanowiska. 
Prace prowadzono po mikroniwelacji /usunięciu nadkładu humu
su/ terenu - obecnie placu budowy Elektrowni Jądrowej "Żar
nowiec". pVf wykopach o łącznej powierzchni ok. 1.600 m od
kryto 64 obiekty, v; tym 26 grobów, pozostałości 4 stosów 
'ciałopalnych, 12 bruków i skupisk kamieni, niegrobowe sku
piska ceramiki oraz 20 bliżej nieokreślonych jam i wkopów. 
Stwierdzono silne zniszczenie stanowiska, głównie na skutek 
intensywnej orki. Obiekty wystąpiły w znacznym rozproszeniu 
nie tworząc wyraźniejszych układów. Większość z nich pocho
dzi z cmentarzyska datowanego wstępnie na późny okres lateń
ski; groby jamowe i popielnicowe z resztkami stosu /zapinka, 
klamry do pasa/. Nieliczne obiekty /w tym dobrze zachowany
2-poplelnicowy grób skrzynkowy związane są z lokalizowanym 
tutaj wcześniej cmentarzyskiem kultury łużyckiej.

Materiały oraz dokumentacja z badań znajduje się 
w archiwum PAK PP PKZ O/Gdańsk.

Przewiduje się kontynuację badań.
KOLONIA ZALESIE, gm.Sulejów' Muzeum Okręgowe
woj.piotrkowskie w Piotrkowie Trybunalskim
Stanowisko 1

Badania prowadził mgr Mirosław 
Szukała. Finansował V/KZ w Piotrko
wie. Pierwszy sezon badań. Cmenta
rzysko ciałopalna kultury wschod
ni oporaorskiej z wczesnego okresu 
lateńskiego.

Stanowisko położone jest na stoku doliny niewiel
kiego strumienia, w pobliżu krawędzi wysoczyzny. Gleba

KARTOSZYNO,gm.Krokowa 
woj.gdańskie 
Stanowisko 12



ciężka - kamienista i gliniasta. Stanowisko odkryte przy
padkowo w 1934 r.; badania sondażowe w tym samym roku przez PMAJ odkryto j edeą grób skrzynkowy.

Obecnie przebadano 6,5 ara i odkryto 5 grobów 
ciałopalnych, z tego 3 zniszczone. W całości zachowane były: 
grób skrzynkowy z dwoma popielnicami i grób popielnicowy. 
Ceramika nie odbiega od typowych form w Polsce Środkowej.
W grobie skrzynkowym znaleziono guziczek brązowy oraz frag
menty przepalonych ozdób brązowych. Chronologia określona 
na podstawie ceramiki. Stanowisko zrydaje się być w poważ
nym stopniu zniszczone.

Nie przewiduje się badań w roku przyszłym.
KOPRZYWNICA patrz
woj.tarnobrzeskie epoka brązu
Stanowisko "Łysa Góra"
KRARĆIY-NOWA HUTA . Muzeum Archeologiczne
Krzesławice w Krakowie
Stanowisko 41 Oddział w Nowej Hucie

Badania prowadziły mgr Gryzelda
Toboła i Paulina Wawrzyńczyk. Fi
nansowała Huta im. Lenina. Piąty 
sezon badań. Osada z okresu lateń
skiego i neolitu.

Celem badań było rozeznanie osady w jej części 
północno-wschodniej. Równocześnie starano się nawiązać do 
badań ratowniczych z 1957 roku, aby ustalić dokładny prze
bieg ówczesnego wykopu. Prowadzono także badania w części 
południowo-zachodniej i zachodniej osady. Przekopano obszar 
o powierzchni 3,15 ara. Odkryto kilka obiektów, w tym 3 cha
ty z okresu lateńskiego.
Najbardziej interesująca okazała się prostokątna chata 
/obiekt 23/ o konstrukcji słupowej i wymiarach 6,70 x 3»80 m 
w profilu nieckowata, w części środkowej zagłębiona /rodzaj 
podpiwniczenia?/. W części północno-wschodniej obiektu znajdowało się palenisko okrągłe o średnicy 60 cm, zawierające 
duże ilości węgla drzewnego i silnie przepalonej polepy. 
Pozostałą część wypełniska obiektu stanowiła intensywnie 
czarna, zwarta, tłusta ziemia, w której obok licznych grud 
polepy i żużla, drobnych węgli drzewnych, wystąpiły_okruchy 
surowca bursztynowego, bardzo liczne ułamki ceramiki, /znacz
ny jej procent stanowiła ceramika malowana/. Wystąpiły także 
fragmenty ceramiki grafitowej.

Nieoczekiwanym odkryciem okazały się aż 3 zapinki 
brązowe znalezione w części środkowej obiektu. Jedna z nich 
to zapinka późnolateńska typu "0", dalsze, zachowane frag
mentarycznie są prawdopodobnie pochodzenia prowincj onalno- 
rzymskiego.


