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BOGUCINO, pow .Kołobrzeg
Stanowisko 6 patrz

okres wpływów rzymskich

CHMIELONKO, pow. Kartuzy Muzeum Archeologiczne
w Gdańsku

Badania prowadziła mgr Barbara Wiącek. 
Finansował WKZ w Gdańsku, Drugi sezon 
badań« Osada z wczesnej epoki żelaza i 
cmentarzysko z wczesnego i środkowego 
okresu lateńskiego.

Wykopy zostały założone na północnym stoku wzgórza opadającym ku jez. Raduń- 
skiemu. Łączna powierzchnia wynosiła 2 ,5  ara; na głębokości 20-25 cm odkryto 15 
jam i palenisk oraz 2 groby. Obiekty te występowały w warstwie żwiru lub gliny. Nie 
udało się jak w roku ubiegłym uchwycić warstwy kulturowej. Do najciekawszych odkryć 
należy jama produkcyjna usytuowana w górnej partii wzgórza, wkopana w warstwę na
turalnej gliny. Dno 1 ściany jamy wyłożone były różnej wielkości kamieniami,Nakry
wał ją gruby gliniany płaszcz na którym zalegała warstwa przepalanej, czarnej ziemi 
i  węgla drzewnego. Na powierzchni jamy jak 1 we wnętrzu występowały ułamki cerami
ki, z których udało s ię  zrekonstruować beczułkowate naczynie,Wymiary jamy po
wierzchni średn. 3 ,5,m, głębokości 0, 7 m. Analogiczny obiekt położony w niedale
kiej odległości zachował s ię  w stanie szczątkowym. Ułamki naczyń z omawianych jam 
nawiązywały do ceramiki kultury łużyckiej. W palenisku prócz ceramiki wyst^ńły ma
łe  ułamki wtórnie przepalonych przedmiotów brązowych.

U pockióża wzgórza, w pobliżu jeziora odkryto silnie znikzczooy grób skrzynkowy 
z 3 popielnlcaml otoczony od strony wschodnlo-północnej wieńcem palenisk o charak

terze obrzędowym. Paleniska te o średnicach 50 cm zawierały ułamki ceramiki« Zespół 
ten datowany je s t na w czesny i środkowy okres lateński.Inny charakter posiada grób 
nr 11. W odróżnieniu od poprzethiich skrzynkowych występuje w postaci nieregular
nego bruku złożonego z różnej wielkości kamieni, między którymi leżały ułamki na
czyń i  przepalone kości ludzkie. Na podstawie ceramiki obiekt ten datowany być mo
że na okres Hallstatt D.

Badania będą kontynuowane.


