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Krąg ńr 11 posiadał wewnątrz średnicę 36 m, 16 zachowanych głazów na 
obwodzie oraz 4 stele w środku. Głazy w kręgu były wkoło obłożone kamie
niami i połączone ze sobą regularnym wieńcem kamieni. Pośrodku koliska 
znajdował się niski kopczyk /średnicy około 5-6 m/ z śladami nakrywającego 
go bruku.Pod kopczykiem był grób jamowy /sprzączka i bransoleta z fazy B 2/.

Krąg nr 111 odsłonięty tylko częściowo: 4 głazy były obłożone polnymi 
kamieniami i nie posiadały łączącego je wieńca kamieni.

Z płaskich grobów jamowych /nr 1-4/ tylko jeden zawierał pewne wyz
naczniki chronologiczne /3 zapinki i sztabkowata klamra/ z początku fazy B2. 
Obok tego grobu znajdowała się przesunięta stela nagrobna.

Badania będą kontynuowane.

JASTRZĘBN1K1, pow. Kalisz Pracownia Archeologiczna
Stanowisko "Modła" w Kaliszu,

Instytut Historii Kultury 
Materialnej PAN 
w Warszawie

Badania prowadził mgr Tadeusz Baranowski. Finan
sował IHKM PAN. Pierwszy sezon badań. Cmentarzys
ko kultury łużyckiej / ? / ,  osada z okresu wpływów rzym
skich.

Stanowisko "Modła" leży na skraju piaśnicy, na zachód od wsi. Piaśni- 
ca jest stale użytkowana, co powoduje niszczenie substancji zabytkowej. Obiek
ty zabytkowe widoczne są w górnej partii obrywów piaśnicy. Od strony połud
niowej przebiega niewielka dolinka związana ze strumykiem i śródlem - m iejs
ce to nazywane jest "Modłą".

Zbadano niespełna 60 m^. Odkryto jeden duży /390 x 320 cm/ obiekt, po
chodzący najprawdopodobniej z okresu wpływów rzymskich. Są  to ślady budynku 
z dużą ilością fragmentów polepy. Wiele z nich nosi odciski drewnianych ele
mentów konstrukcyjnych. W wykopie poza ceramiką z okresu wpływów rzyms
kich natrafiono na fragmenty naczyń kultury łużyckiej, pochodzące zapewne z 
rozwleczonego cmentarzyska.

Badania będą kontynuowane.

JAZÓW- pow.Lubsko Zakład Archeologii Nadodrza
Instytutu Historii Kultury 
Materialnej PAN 
we Wrocławiu

Badania prowadził dr Grzegorz Domański. Finansował
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Powiatowy Zarząd Użytków Wodnych i Melioracji. 
Czwarty sezon badań. Osada z okresu neolitu, ok
resu lateńskiego,wpływów rzymskich i wczesnego 
ś redniowiecza.

W trakcie badań ratowniczych prowadzonych przy okazji kompleksowej 
melioracji pól w dorzeczu rzeki W odry, w rowach melioracyjnych natrafiono 
na 100 obiektów. W drugiej fazie badań obejmującej prace wykopaliskowe od
kryto: 5 jam kultury amfor kulistych, grób kultury ceramiki sznurowej, 16 
jam grupy gubińskiej z okresu lateńskiego /111-1 w. p .n .e . / ,  13 jam, w tym 
budynek i 8 palenisk kultury luboszyckiej z okresu wpływów rzymskich /C j-  
C2/ oraz 5 jam z okresu wczesnego średniowiecza /VI-VII w ./.

Badania będą kontynuowane.

JUSZKOWO, pow.Gdańsk patrz
Stanowisko 3 okres halsztacki

KAMIEŃCZYK, pow.Wyszków Państwowe Muzeum Archeolo-
goczne w Warszawie

Badania prowadziła dr Teresa Dąbrowska. Finanso
wało PM A. Pierw szysezonbadań. Cmentarzysko kul
tury przeworskiej z okresu lateńskiego i z okresu 
wpływów rzymskich.

Cmentarzysko położone jest na tarasie nie zalewowym Bugu w odległości 
kilkaset metrów od koryta rzeki, na łagodnym wzniesieniu, wśród pól. Pogo
towie Archeologiczne uzyskało tam materiały z 10 grobów ciałopalnych.

Odsłonięto obszar 1,75 ara , na którym odkryto dalsze 20 grobów, w ^ze- 
go połowa to pochówki popielnicowe. Wszystkie groby łącznie dostarczyły 85 
zabytków metalowych. Są  wśród nich 3 miecze, 1 umbo, liczne groty, noże, 
sprzączki i zapinki. Najwięcej pochówków pochodzi z podokresu B2 i mniej 
liczne są  groby z okresu lateńskiego. Odkryta część cmentarzyska datowana 
jest na okres od fazy środkowej późnego okresu lateńskiego po koniec podokre
su B2 lub przełomu B2?C i. /fibule wariantów C/H i K wg J.Kostrzewskiego,
A.68, oczkowate serii pruskiej, trąbkowate, oraz zniszczona zapinka grupy 
VII/. Do znalezisk wyjątkowych zaliczyć należy gladius w pochwie z trzewi
kiem zakończonym kulką i kościanymi okładzinami trzpienia, znaleziony w zes
pole pochodzącym z wczesnego okresu wpływów rzymskich.

Stosunkowo liczne są groby z bronią pochodzące z podokresu B^, co, po
dobnie jak i bogato wyposażone groby, odróżnia cmentarzysko w Kamieńczyku 
od obiektów z najbliższego terenu.

Badania będą kontynuowane.


