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TYNIEC, pow. Kraków patrz wczesne średniowiecze

UGOSZCZ, pow. Bytów 
Stanowisko 1

Muzeum Archeonoczno-Hlstoryczne 
w Koszalinie

Badania prowadzili m gr Henryk Janocha 
1 m gr Franciszek J .  Lachowicz.Finansował 
Wydział Kultury Prezydium PEN w Bytowie. 
Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko kultury 
wschodniopomorskiej z okresu wczesno- 1 środ- 
kowolateńsldego.

Cmentarzysko połoióne jest na południowyih stoku wysoczyzny morenowej 
w odległości 200 metrów w kierunku południowo-zachodnim Ugosz czy .T eren  ząjęty 
przez cmentarzysko eksploatowany jest przemysłowo jako wybierzysko gliny do 
miejscowej cegielni. Pojedyncze groby odsłaniano tu na przestrzeni la t 1960-1971. 
Z uzyskanych informacji wynlało, te  zniszczono dwa groby skrzynkowe i jedno 
duże palenisko kamienne. Badaniami objęto teren o wymiarach 60 z 75 metrów, 
na którym odkryto dalsze 3 groby skrzynkowe z obwarowaniem kamiennym oraz 
dwa ugrupowania kamieni.

Wszystkie odkryte groby skrzynkowe były jednostkowymi tj .  zawierały po jed
nej popielnicy z przepalonymi szczątkami kostnymi.W grobie n r 5 popielnica była 
przykryta pokrywą kopulastą, a wśród przepalonych kości wystąpiły ślady stopio
nych brązów - prawdopodobnie ozdób. Pozostałe groby jak i ugrupowania kamieni 
nie zawierały żadnych innych materiałów związanych z wyposażeniem grobowym.

Opierając się na zebranym m ateriale ceramicznym i formach grobów cmen
tarzysko to należy datować na wczesny 1 środkowy okres lateński.

UL1M, pow. Gorzów Wlkp.
Stanowisko 2 patrz epoka brązu

WIELICZKA, pow .Kraków Muzeum Żup Krakowskich
Stanowisko 11 w Wieliczce

Badania prowadził Kazimierz Reguła. 
Finansowało Muzeum Żup Krakowski en 
w W ieliczce. Piąty sezon nadań.Osada 
produkcyjna z przełomu okresu późno- 
lateńskiego i  wczesno rzymskiego. Siady

osadnictwa z późnego okresu wpływów 
rzymskich i wczesnego Średniowiecza.
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Prace terenowe koncentrowały się w najbliższym sąsiedztwie odkrytych w 
1968 roku urządzeń do wywarzania soli.W  trakcie badań odkryto: warstwę kultu
rową, 4 paleniska warselnicze, 2 jamy, 11 śladów po słupach, z których część 
wyznaczała zarys budowli w kształcie trapezu oraz skupisko skorup zawierające 
prawie w całości zachowane duże naczynie zasobowe beczkowatego kształtu.

M ateriał zabytkowy to głównie ceramika z okresu późnolateńskiego i wczesno- 
rzymskiego. Typologicznie wyróżniamy wśród niej dwie grupy: naczynia wykonane 
na kole garncarskim  i lepione ręcznie.W  grupie pierwszej najliczniejsze sl| naczy
nia z grafitu /  formy wiaderkowate/, dalej spotykamy garnki należące do tzw .lateń
skiej ceramiki "siwej" i celtyckiej ceramiki malowanej. Zasadniczą jednak grupę 
tworzą naczynia lepione ręcznie reprezentowane przez: garnki zasobowe, formy 
Jajowate i  wiaderkowate,wazy, misy szerokootworowe, czarki i m iseczki. Przytoczo
nym grupom ceramiki towarzyszyły następujące zabytki metalowe: brązowy kolec 
od sprzączki do pasa, żelazne Auto z tuleją i okrągła sprzączka do pasa,

W obrębie osacty wystąpiły również zabytki ceramiczne typowe dla fazy 
późnego okresu wpływów rz y m sk ic h  /  m .in . brzeg naczynia "jeżowatego". Napotka
no ponadto na m ateriały z późnej fazy wczesnego średniowiecza, które stwierdzono 
zarówno w obrębie warstwy kulturowej, jak 1 w wypełni sku jednej z jam .Są to

naczyń o esowatym profilu oraz kilka przedmiotów żelaznych /sie rp ,k lin , 
podkowa 1 profilowany p rę t/ .  Na podstawie typologii m ateriał ten datowany jest 
na n  połowę XIII i początek XIV w.

ZADOWICE, pow.Kalisz
Stanowisko 1 patrz okres wpływów rzymskich

ZYGMUNTOWO, pow. Ciechanów patrz okres wpływów rzymskich

ŻBIKÓW, pow. Pruszków patrz średniowiecze


