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Kontynuowano prace wykopaliskowe na cmentarzysku. Przekopano obszar
ookoło 270 m , Dokończona została eksploracja obiektu 42, na który natrafiono 

w czasie badań w 1971 r .  Tworzył go rowek, zakreślający niezbyt regularny 
czworokąt o wymiarach około 5,70 x 5 m . W górnej części wypełnieko miało 
zabarwienie ciemnobrunatne, dno rowka było płaskie z warstewką czarnej ziemi.
W obiekcie tym wystąpiły m .lnjt fragmenty celtyckiej ceramiki malowanej .Po  środ
ku i na zewnątrz czorokąta wystąpiły dołki słupowe, nie tworzące jednak regu
larnego układu.

W sąsiedztw ie obiektu 42 odkryto podobny /n r  52/ ,  o zarysie w przybliżeniu 
kolistym, którego nie wy eksplorowano jeszcze całkowicie.

Kolejny czworokąt /n r  50/ miał kształt regularnego kwadratu o boku ca 7 m. 
Wypełniako miało zabarwienie brunatne, dno było spiczaste,W  wypełnisku występo
wały nieliczne fragmenty ceramiki o charakterze wczesno rzymskim, ale znalezio
no też skorupę z naczynia toczonego, prawdopodobnie należącego do celtyckiej 
ceram iki "siwej,,,Wy8tąpiły też przepalone kości.

Natrafiono także na zniszczony grób popielnicowy, dwa groby jamowe - z okre
su wczesno rzymskiego oraz na bogaty, częściowo zniszczony grób popielnicowy 
/n r  5 1 /,W skład inwentarza tego grobu wchodziły m ,in,um bo typu 5 i 6 wg Jahna, 
grot włóczni, grot oszczepu z zadziorami, sprzączka ósemkowata, profilowane okucie 
końca pasa, zapińka A, 68, Grób ten należy więc datować na młodszy odcinek 
fazy B 1 /  B lb / .

KUNICE, pow, Myślenice Muzeum Żup Krakowskich
Stanowisko 3 w Wieliczce

Badania prowadził Kazimierz Reguła,
Finansowało Muzeum Żup Krakowskich 
w W ieliczce,Czwarty i ostatni sezon 
badań. Osada otwarta z okresu późno- 
lateńskiego.

Odkryto 1 chatę półziemiankową oraz 2 jamy. Chata posiadała kształt pro
stokąta o wymiarach 6,40 x 4,00 m i  zagłębiona była w calec średnio do 0,90 m, 
W obrębie tego obiektu nie zauważono wyraźnych śladów paleniska, chociaż roz
rzucone gęsto kawałki polepy sugerują o możliwości jego istnienia.

W pobliżu chaty natrafiono na dwie jamy gospodarcze eliptycznego kształtu, 
o średnicy około 2,00 i 2,40 m .
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Materiał zabytkowy stanowi głównie ceramika lepiona ręcznie, występująca 
tutaj w postaci ułamków naczyń o formach jajowatych rzadziej wiaderkowa tych 
1 odwrotnie groszkowatych.Sporadycznie trafią  się tak ie  kubki oraz formy dwu- 
stożkowate. Z pozostałych zabytków na wyszczególnienie zasługują: trzy  przęśllld 
gliniane, dwa ro zd eracze  kamienne i trzy  osełki z piaskowca ze zużycia
na powierzchni.

W wyniku prowadzonych od czterech la t badań wykopaliskowych stwierdzono, 
że osada ta zajmowała bardzo mały obszar wynoszący ca 0 .5  ha i należała do 
starszej oraz częściowo późnej fazy 11 celto-przeworskiej" grupy kulturowej. Chro
nologicznie odpowiada to początkowi I w. p .n .e .  i schyłkowi późnego latenu,

LUBIESZfSWO ,  pow. Nowy Dwór Gdański Muzeum Archeologiczne w Gdańsku 
Stanowisko 2

Badania prowadził m gr Janusz Podgórkki.
Finansowało Muzeum Zamkowe w Malborku.
Pierwszy sezon badań. Obiekt wielokulturowy:
1/ ślady osadnictwa neolitycznego, 2/ cmentarzysko 
okresu póżnolateńsldego i starszego okresu wpły
wów rzymskich, 3/ osada okresu wpływów rzym 
skich« 4/ osada okresu wczesno- 1 późnośrednio
wiecznego /  XII - XV w /.

Założono trzy  wykopy, usytuowane na szczycie niewielkiego wzniesienia, w tere
nie częściowo zniszczonym wskutek wybierania piasku.W toku badań wyróżniono 
następujące formy 1 fazy osadilctwa :

1/ warstwę kulturową zawierającą dam ki ceram iki wczesno - 1 późnośred
niowiecznej /XI1-XV w. / ;  2/ warstwę kulturową i jam y,zaw ierające ceramikę 
i  zabytki ruchome okresu wpływów rzymskich /  1 w .-poł.lH  w. n .e . / ;  3/ wkopy 
grobów szkieletowych, ze starszego okresu wpływów rzymskich/ jak na to wskazu
je  uzyskana część zniszczonego zespołu grobowego/; 4/ całkowicie zniszczone 
cmentarzysko grobów ciałopalnych okresu póżnolateńsldego; 5/ ślady osadnictwa 
neolitycznego kultury ceramiki sznurowej - reprezentowane przez nieliczne, ułamki 
ceram iczne.

Wśród zabytków ruchomych licznie występują zabytki okresu póżnolateńsldego: 
fragmenty żelaznych grotów oszczepów, żelazny tok włóczni, fragmenty zapinek 
żelaznych i zapinka brązowa /typ  G /, wśród zabytków okresu wpływów rzymskich 
na uwagę zasługują zapinki brązowe /grupy n ,m ,IV  1 V A lm grena/, bransolety
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