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J. Ziętek, Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne, „Sprawozdania z badań ratowniczych na 
terenie cmentarzyska kultury pomorskiej z okresu lateńskiego w Dobryszycach, st. 1, pow. Radomsko, 
woj. łódzkie”, t. V, s. 135-145.

Badania będą kontynuowane.

Drągi Wypychy, st. 1, gm. Sokoły, woj. łomżyńskie, AZP 41 – 82 - patrz: neolit

Dziwiszewo, st. l, gm. Giżycko, woj. suwalskie, AZP 18-72/-- patrz: środkowa i późna epoka brązu

Giebułtów, st. 8, gm. Książ Wielki, woj. kieleckie, AZP 95-59- patrz: środkowa i późna epoka 
brązu

Gnojno, st. III, gm. Konstantynów, woj. bialskopodlaskie, AZP 55-86/40- patrz: wczesne 
średniowiecze

GOCKOWICE, st. 1, gm. Chojnice, woj. bydgoskie
cmentarzysko kultury pomorskiej, faza wielkowiejska (okres halsztacki) •	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Macieja Trzcińskiego. Finansowane 
przez Uniwersytet Łódzki. Stanowisko badane od 1994 roku. Przebadano dwa wykopy o łącznej 
powierzchni 112,5 m².

Stanowisko w Gockowicach położone jest na terenie gospodar stwa i przylegającego do niego 
od północy i wschodu pola ornego, należącego do J. Woźniczki. Teren stanowiska to płaszczyzna 
rozciągająca się na północny zachód od Jezior Grochowskiego i Gockowickiego, leżących wzdłuż 
linii północ-południe. 

W poprzednich sezonach odkryto 23 groby popielnicowe; cześć z nich to tzw. groby 
z obwarowaniem kamiennym - zawierały od l do 3 pochów ków oraz przystawki.

Tegoroczne badania skoncentrowano we wschodniej części cmentarzyska.
Celem badań było uchwycenie południowej i wschodniej granicy cmentarzyska. Odkryto jeden 

grób z obwarowaniem kamiennym oraz niewielką jamę z przepaloną ziemią i fragmentami ceramiki. 
W grobie usytuowanym po linii północ-południe znajdowała się popielnica, dwustożkowate naczynie 
z minimalnie wychyloną krawędzią, zdobione na największej wydętości brzuśca ornamentem 
pseudopaznokciowym. Poza tym fragmentarycznie zachowana misa o lekko wychylonym wylewie 
z uszkiem oraz przystawka- dzbanuszek o taśmowatym uszku.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Stacji Archeologicznej Uniwersytetu Łódzkiego 
w Białych Błotach.

Przewiduje się kontynuację badań.

19BGRODNO, st. 6, gm. Chełmża. woj. toruńskie, AZP 37-44/15
osiedle obronne kultury łużyckiej (Ha C) •	
osada otwarta z wczesnego średniowiecza (X/XI - XII w.) •	
osada późnośredniowieczna•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Jacka Gackowskiego przy współudziale mgr. 
Wojciecha Szulty. Prace terenowe finansowane przez Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. 


