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z Problemu Resortowego RPÖP lit 35. Czwarty sezon badań. Osada kultury pora ors
kiej.

Badaniami objęto 1.16 ara powierzchni stanowiska. Wykopy usytuowano na północnym zboczu wzgórza, (aa 
którym jest zlokalizowana osada kultury pomorskiej) skłaniającym sic w kierunku koryta Wdy. Były one najniżej 
położone w stosunku do eksplorowanych w lalach ubiegłych.

Przypuszczalnie natrafiono na obszar północnej peryferii badanej osady. Material zabytkowy występowa! 
nielicznie i w stanie bardzo rozdrobnionym, a zarejestrowane obiekty można interpretować jako jaray odpadkowe 
i ilady dołków posłupowych.

Materiał zabytkowy i dokumentacja znajdują się w Katedrze Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, 
i  Osłonki, woj. włocławskie SL 1 patrz ne dii

P a rk o  wo- M okrz, gm. Rogoźno, || Biuro Dokumentacji Zabytków w Pile
woj. pilskie, U
St. 31, AZP: 46-28/1 И

Badania prowadziła Mirosława Demoga. Finansował WKZ w Pile. Drugi sezon badai.
Cmentarzysko z wczesnego i środkowego okresu lateńskiego.

Kontynuowano badania г  1986 roku. Stanowisko zlokaliztwane jest na czynnej piafnicy długości ok. 70 m. 
leżącej na północ od drogi z zabudowaniami wsi Parkowo-Mokrz. Przebadano 7 arów powierzchni.

Odkryto 4 groby kloszowe. 2 popielnicowe oraz 1 jamowy. Wfród pozostałych obiektów wyróżniono 8 pale
nisk oraz 7 obiektów towarzyszącym grobom, wśród nid» bruki oraz kręgi kamienne. Ceramikę grobową stanowiły 
popielnice oraz klosze. Groby wyposażone byty w ozdoby z drutu brązowego z nawleczonymi paciorkami z  niebi
eskiego szkła. Łącznie w dwóch sezonach badawczych odkryto 15 grobów kloszowych. 5 popielnicowych oraz 
2 jamowe oraz 33 obiekty towarzyszące grobom w tym 14 palenisk oraz 19 bruków i kręgów kamiennych. Dwa 
groby kloszowe miały charakter szczególny: klosze nakrywały popielnice twarzowe. Układ cmentarzyska jest 
regularny. Wschodnią częić cmentarzyska zajmowały dużych rozmiarów paleniska, czę ii centralną groby kloszo
we, natomiast częić zachodnią groby popielnicowe. Na podstawie materiału ceramicznego oraz form obrządku 
pogrzebowego chronologię cmentarzyska określa się na wczesny i środkowy okres lateński.

I  Pogankę, gm. Potęgowo woj. słupskie SL 4 patrz neolit□Pruszcz G dański, woj. gdańskie, |  Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
St. 7, AZP: 14-44/11

Badania prowadzili m& mgr Małgorzata Tuszyńska i Mirosław Pietrzak Finansował 
WKZ w Gdańsku i Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim. Cmentarzysko płaskie z póź
nego okresu przettzyms kiego i wpływów rzymskich.

Proce wykopaliskowe prowadzone w latach 1984-1985 pozwoliły na przebadanie w znacznym stopniu cmen
tarzyska. Kontynuację prac uniemożliwiły j łojące w sąsiedztwie garaże i zabudowania gospodarcze przy domach 
oraz ciągła uprawa ogródków.

W związku z robotami remontowymi przeprowadzono doraźne badania ratownicze, w trakcie których odkryto
i wyeksplocowano 2 groby popielnicowe. 3 groby jamowe i 1 szkieletowy.

W grobach jamowych wystąpiły zapinki brązowe (odm. G) i żelazne (odm. D) oraz klamra żelazna, zawiaso
wa, W zniszczonym grobie popielnicowym znajdował się miecz Żelazny, jednosieczny typu I wg D. i R. Wołągie- 
wiczów, 3 groby oszczepów, w tym Î wytrawiany, tok żelazny, okucia pochwy miecza i szczypce brązowe. Groby 
ciałopalne datowane są na fazę A2 kultury oksywskiej.

Grób szkieletowy, usytuowany na osi N-S z głową od północy, nie zawierał żadnych zabytków.
Materiały znajdują się w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku.
Kontynuacja badań będzie uzależniona od dostępności terenu cmentarzy s iu .

ПLi
Rąty, gm. Somonino, 
woj. gttalisklt,
S i l ,  AZP: 14-39

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku

Badania prowadził mgr Mirosław Fudziński przy współudziale mgr Barbary Balińs
kiej. Finansowało Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. Czwarty sezon badań. Cmen
tarzysko ludności kultury w schodni opomcrsldej.

Kontynuowano prace wykopaliskowe w częici północnej i północno- wschodniej cmentarzyska. Wytyczono 
4 wykopy o powierzchni 215 m . Znaleziono 1 palenisko (obiekt 61) zawierające tylko węgle drzewne. W częici 
zachodniej wytyczono wykopy na terenie lasu, po drugiej stronie drogi polnej przylegającej do poprzednio 
badanego pola. Wytyczono 3 wykopy o powierzchni 42 ra2, Wycksplorowano 2 paleniska (obiekty 62 i 63) 
zawierające fragmenty ceramiki oraz węgle drzewne, które pobrano do analizy C -14.

Materiały i dokumentacja znajduje się w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku.


