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nania, całość osady należy szacować na minimum 2 ,5  - 3 ha. Z tego w sumie 
odkryto 5 ,5  ara .

W centrum osady rozkopano 2 ,5  ara . Występowały tu charakterystycz
ne dla tej osady duże, płaskie skupiska kości i gęsto rozrzuconych ułamków 
ceramiki. Ich rozmiary wynosiły przeciętnie 1,0 - 2 ,5  m średnicy; kształt 

był w przybliżeniu prostokątny lub kwadratowy o silnie zaokrąglonych naroż - 
nikach, płaskie dna; także warstwa kulturowa w tych miejscach była zazwy
czaj intensywniejsza, tzn. grubsza i bardziej tłusta. Wskazywałoby to, że są 
to pozostałości zabudowań, najprawdopodobniej typu pół ziemianek. Paleniska 
w ich obrębie były owalne lub koliste o średnicy ok. 0,65 - 0,80 m zbudowa
ne z jednej warstwy kamieni polnych. Zawierały niewielką ilość ceramiki i 
spalenizny.

Występowały też ślady małych jam zawierające nieliczne ułamki ceramiki, 
a w jednym wypadku fragment zapinki brązowej z początku okresu rzymskiego/?/.

Siady słupów są rzadkie, rozproszone, nie dają się powiązać w sensow
ne układy.

Ceramika z osady - to przede wszystkim typowe formy późnolateńskie 
oraz mniej charakterystyczne, prawdopodobnie wczesno- i środkowolateńskie.

Z zabytków znaleziono: a/ 2 zapinki - późnolateńską typu K wg J.Kos- 
trzewskiego i fragment wczesnorzymskiej / ? / ;  b/ fragment żelaznego okucia 
/brzegu tarczy / ? / ;  fragmenty nieokreślonych przedmiotów żelaznych; d/ 5 
przęślików glinianych dwustożkowych i 1 przęślik beczułkowaty; e/ motyka 
rogowa/?/ - bardzo słabe ślady obrówki; f/ osełka kamienna; g/ rozcierać ze 
kamienne.

W wyniku dotychczasowych prac wykopaliskowych ustalonf w przybliże
niu zasięg osady, ocenić będzie można jej charakter, rodzaj i sposób zabudo
wy i okres użytkowania. Zatem pierwszy etap badań terenowych uznano za 
zakończony.
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ciałopałne kultury wschodnio-pomorskiej z okresu 
wc ze sno -lateńskiego.

Odsłonięto powierzchnię 700 znajdując 25 obiektów, w tym: 14 gro
bów skrzynkowych, 10 popielnicowych oraz 1 jamowy. Łącznie na tym stano
wisku znaleziono dotychczas 67 grobów, odsłaniając około 70% całego przypu
szczalnego obszaru cmentarzyska. Część stanowiska została zniszczona 
przez piaśnice i drogę dojazdową; część obiektów około 12-15, została wy- 
rabowana przed rozpoczęciem prac wykopaliskowych. W chwili obecnej wyda
je się, że jest to największe z badanych cmentarzysko kultury wschodnio-po- 
morskiej w województwie łódzkim i przylegających partiach kieleckiego.

Do najciekawszych znalezisk należał grób 43 o regularnej skrzyni gro
bowej bez płyty nakrywającej, nie zawierający pochówka. Dokładna obserwa
cja prowadzona w trakcie odsłaniania grobu wyklucza jego wcześniejsze wy- 
rabowanie. Wśród płyt kamiennych znaleziono dwa brązowe wisiorki. Kolejny 
grób nr 44 prezentował również klasyczną formę skrzynkową i zawierał jedy
ną na tym stanowisku popielnicę o kształcie gruszkowatym i czarnych wygła
dzonych powierzchniach, nakrytą pokrywą z podwójnym guzkiem. Popielnica 
nawiązuje kształtem do um twarzowych i nie posiada analogii w tym rejonie.
W trzech wypadkach, obok grobów skrzynkowych, w ich bezpośrednim są sie 
dztwie lub wprost na kamieniach obstawy, odkryto groby popielnicowe za
wierające szczątki dzieci.

Badania będą kontynuowane. 
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Badania prowadziła mgr Agnieszka Kruk. Finansowa
ła Dyrekcja Elektrowni Wodnej Żarnowiec w budowie. 
Drugi sezon badań. Osada kultury pomorskiej z okre
su lateńskiego.

Prowadzono prace wykopaliskowe w niezniszczonej, wschodniej części 
stanowiska w nawiązaniu do wykopów z poprzedniego sezonu.


