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Dwie pozostałe chaty, oprócz licznie występującej w ich 
wypełnisku ceramiki ręcznie lepionej i malowanej, a także 
żużla i okruchów bursztynu /zwłaszcza obiekt 85/ nie za
wierały datowników metalowych.
V/ warstwie na całym badanym obszarze znaleziono bardzo 
liczny materiał ceramiczny, którego wyjątkowo duży procent 
stanowiła malowana ceramika celtycka.
Należy podkreślić liczne występowanie na terenie całego 
stanowiska okruchów surowca bursztynowego. Wskazywaó by to 
mogło na znaczne jego rozpowszechnienie i zapewnie rolę, 
jaką odgrywał w działalności gospodarczej mieszkańców osady.

Osadnictwo neolityczne na stanowisku potwierdziły 
i w roku bieżącym obiekty typu gospodarczego, zawierające 
materiał kultury wstęgowej rytej i lendzielskiej. Szczegól
nie interesującym okazał się tu obiekt 90, którego wypełni- 
sko stanowił bardzo liczny materiał kultury ceramiki wstę
gowej rytej.

Z uwagi na niezwykle interesującą problematykę 
osady, uważa się za celowe kontynuację badań w latach na
stępnych.
KRYSPINÓW, gm.Li3zki Uniwersytet Jagielloński
woj.krakowskie Instytut Archeologii
Stanowisko 2

Badania prowadził prof.dr hab. 
Kazimierz Godłowski przy współ
udziale mgr.Krzysztofa Ciałowicza. 
Jedenasty sezon badań. Cmentarzy
sko z okresu późnolateńskiego 
i okresu wpływów rzymskich,

2Przebadano obszar 339 m . Odkryto 6 obiektów /nr 
108-113/, w tym 5 grobów - 2 popielnicowe, 3 zbite skupie
nia czystych, przepalonych kości oraz 1 nieokreślony obiekt 
z okresu rzymskiego /nr 108-113/· Poza fragmentami cienko
ściennego, nieprzepalonego szkła groby teinie zawierały 
żadnego wyposażenia pozaceramicznego. Wśród zabytków znale
zionych luźno na uwagę zasługuje zapinka typu A.50-51 oraz 
ułamek naczynia terra sigillata.

Badania będą kontynuowane.
Ł^CZANY, gm.Wierzbica patrz
,.woj .radomskie wczesne średniowiecze
Stanowisko I "Stara Wieś"
MASŁOWO, gmlWyrzysk Muzeum Okręgowe
woj.pilskie im. Stanisława Staszica
Stanowisko 1 w Pile
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Badania prowadziła mgr Mirosława 
Demoga. Finansowało Muzeum Okrę
gowe w Pile. Pierwszy sezon budań. 
Cmentarzysko kultury pomorskiej 
z wczesnego okresu lateńskiego.

Stanowisko położone jest na wyniesieniu oddalo
nym ok. 300 m od zabudowań gospodarczych ob.Henryka Badury.

Przebadano obszar o powierzchni 2 arów, na którym 
odsłonięto 3 groby skrzynkowe z o b s t a w ą  kamienną, dv/ie nie
wielkie jamy z czarną przepaloną ziemią oraz skupisko cera
miki. Uchwycono południowo-zachodni skraj cmentarzyska. 
Centrum znajduje się prawdopodobnie na kulminacji wzniesie
nia. Groby usytuowane były na osi Ш -SB. Liczba popielnic 
w poszczególnych grobach wynosi 3*4*5» ostatni grób zawie
rał popielnicę twarzową oraz cztery przystawki - dwie misy 
i dwie amforki. W popielnicy twarzowej umieszczona była za
pinka żelazna, w większości popielnic niezamknięte kółka z 
brązu, w jednej kilka fragmentów rozkruszonego paciorka 
szklanego. Ceramika grobowa to naczynia wazowate, jajowate, 
beczułkowate. Nakrywały je pokrywy wpuszczane, obejmujące 
oraz misy z taśmowatym uchem. Chronologię ustalono na wcze
sny okres lateński.

Badania będą kontynuowane.
HIECHMIRÖW-MALA WIEŚ, gm. Burz en in-Konopni ca 
woj.sieradzkie patrz
Stanowisko 1/74'-75i epoka brązu
OPOKI, gra.Aleksandrów Kujawski patrz 
woj.włocławskie epoka brązu
Stanowisko 7
OTŁOCZYN patrz
woj.włocławskie neolit
Stanowisko 5
PSARY, gm.Jemielno patrzwoj.leszczyńskie okres wpływów rzymskich
Stanowisko 1
REMBIELIN, gm.Chorzele patrzwoj.ostrołęckie okres halsztacki
Stanowisko 1
RZYSZCZEY/O patrzwoj. Wygoda, gm.Białogard
Stanowisko 10
SAMBOROYJICB, gm.Pietrowice Wielkie 
woj.katowickie patrz
Stanowisko 1 epoka brązu
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