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z 15 dołkami posłupowymi, jamę zasobową i 4 paleniska. Pa
leniska usytuowane były poza obrębem chaty i posiadały bru
ki kamienne. Chata prostokątna /b x 3 m/ o konstrukcji słu
powej zorientowana była na osi SE-ÏTW. fizad dołków p os lupo
wych. w środku budowli zdaje się wskazywać na sochową kon
strukcję dachu. Uzyskany materiał ceramiczny /również frag- 
menty naczyń* toczonych/ pozwala datować obiekty na fazę
C1b“C2*

Materiał i dokumentacja znajdują się w MOK.
Badania zakończono.

CIEŁUSZKI, gm.Zabłudów Konserwator Zabytków
woj.białos tocki e Archeologi cznych
Stanowisko I w Białymstoku

Badania prowadziła mgr Halina Kar
wowska. Finansował WKZ w Białym
stoku. Pierwszy sezon badań.
Osada. Okres lateński okres wpły
wów rzymskich.

Stanowisko odkryto w trakcie badań powierzchnio
wych w 1972 roku. Wykopaliska miały charakter ratowniczy.

Osada usytuowana jest na rozległej wysoczyźnle 
położonej w dolinie Narwi pomiędzy płaskimi łąkami rozcią
gającymi się po południowej stronie wsi, a nurtem Narwi.
Na południowym, ostro podciętym stoku wysoczyzny, tuż przy 
lesie, w odległości 40 m od koryta Narwi.2Badania na powierzchni 80 m wykazały całkowite 
zniszczenie obiektu,

Z wykopów uzyskano jedynie fragmenty kości zwie
rzęcych i ułamki ceramiki ręcznej roboty, które koncentrowały się wyłącznie w warstwie humusu. Ceramika barwy jasno 
i szarobrunatnej to głównie fragmenty niecharakterystyczne 
o domieszce drobno i średnioziarnistej. Niektóre z nich 
wykazują ślady kontaktu z ogniem.

Materiały przechowywane są w Muzeum Okręgowym w 
Białymstoku.

Badania nie będą kontynuowane.
CZARNOW^SY, gm.Dobrzeń Wielki Konserwator Zabytków
woj.opolskie Archeologicznych w Opolu
Stanowisko E

Badania prowadził mgr Krzysztof 
Spychała. Finansował WKZ w Opolu. 
Piąty sezon badań. Osada produk
cyjna ludności kultury przewor
skiej datowana na późny okres 
wpływów rzymskich.



Przebadano obszar 32 m . Założono dwa wykopy*
Jeden w północnej części wybierzyaka. Odkryty obiekt nr 9 
był w dużej części zniszczony. Określono go Jako Jamę go
spodarczą. Drugi wykop usytuowany został w zachodniej częś
ci piaskowni. Odkryto tam obiekt nr 10, który był domem 
słupowym. W Jamie nr 9 znaleziono niewielką ilość, mało 
charakterystycznej ceramiki; zaś w budynku odkryto dużą 
ilość żużli, węgli drzewnych i fragmentów ceramiki, wśród 
której wydzielono kilka fragmentów zdobionych, ra.in. orna
mentem siatkowym i plastycznym.

Podczas penetracji rozległego stanowiska we 
wschodniej jego części znaleziono duży kamień Żarnowy.

Osada datowana jest na I11-IV w.n.e.
Materiały zostaną przekazane do Muzeum Śląska 

Opolskiego w Opolu.
Badania będą kontynuowane.

CZAHNŚWKO, gm.Nowa Wieś Lęborska Muzeum Archeologiczne 
woj.słupskie w Gdańsku
Stanowisko 5

Badania prowadziła mgr Dorota Rud
nicka. Finansował WKZ w Słupsku 
i Lęborskie Towarzystwo Społeczno- 
Multuralne "Pobrzeże". Piąty sezon 
badań. Cmentarzysko płaskie z młod
szego okresu przedrzymskiego i 
okresu wpływów rzymskich. 4

2Badaniami objęto powierzchnię ok. 150 m , na któ
rej odkryto 27 pochówków. Spośród nich na uwagę zasługuje 
pierwszy odkryty na tym cmentarzysku grób skrzynkowy kultu
ry wschodniopomorskiej z okresu Hallstatt D, w którym na
trafiono na 6 popielnic, w tym na popielnicę twarzową zdo
bioną ornamentem rytym wypełnionym białą inkrustacją.

Pozostałe, poza jeszcze jednym pochówkiem popiel
nicowym kultury wschodniopomorskiej, to groby ciałopalne- 
popielnicowe i jamowe kultury oksywskiej z młodszego okresu 
przedrzymskiego oraz groby szkieletowe fazy B-b okresu 
wpływów rzymskich kultury wielbarskiej. Wśród “ych ostat
nich wyróżnia się grób nr 58 posiadaniem pionowo ustawio
nej steli kamiennej, zdobionej na wygładzonej powierzchni 
ornamentem dołków.

Materiały i dokumentacja znajdują się w MuzeCun 
Archeologicznym w Gdańsku.

Badania będą kontynuowane.
DgBCZÏNO, gm.Białogard patrzwoj.koszalińskie okres lateński
Stanowisko 52
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