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PLUDWINY, pow.Brzeziny
Stanowisko 1 okres wpływów rzymskich

patrz

PORZECZE, pow.Lębork 
Stanowiska 1-111

Polskie Towarzystwo Archeo
logiczne i Numizmatyczne - 
Oddział Gdański

Badania prowadziła mgr Elżbieta Skarbek. Finansowa
ło Muzeum w Lęborku. Pierwszy sezon badań. Cmen
tarzysko kurhanowe i osada kultury łużyckiej z V ok
resu epoki brązu, cmentarzysko kultury pomorskiej 
z okresu Hallstatt D.

Stanowisko I /cmentarzysko kurhanowe/ położone jest na płaszczyźnie 
usytuowanej pomiędzy rzeką Łebą a drogą z Paraszyna do Porzecza. Eksplo
rowano jeden kurhan całkowicie zachowany o średnicy 8 m i drugi w połowie 
zniszczony o średnicy 14 m. Wysokość kurhanów 1,20 m - 1,30 m. Płaszcze 
ułożone były z drobnych otoczaków, zaś kręgi z dwóch warstw dużych głazów. 
Na powierzchni pierwszego kurhanu zachowały się ślady palenisk. Inwentarz: 
fragmenty naczyń jasnobrunatne z domieszką gruboziarnistego tłuczenia, ku
beczek ciemnobrunatny z uchem wystającym ponad krawędź wylewu, szczypce 
brązowe i szpila z główką zwiniętą w uszko.

Stanowisko II - osada - położona na wzniesieniu odległym 200 m na pół
noc od wsi Porzecze, przylegającym do doliny rzeki Łeby. 300 m na połud
nie od cmentarzyska. Wyodrębniono dwie części osady: produkcyjną i miesz
kalną. Pierwsza z nich obejmuje niewielki obszar od strony rzeki od półno
cy otoczony szczątkowym wałem kamiennym. Wytyczono dwa wykopy o łącz
nej powierzchni 43 m2. Odkryto jamę z pozostałością pieca, z warstwą kul
turową zawierającą ceramikę, grudki polepy, wapna i węgle drzewne. Eksplo
rowano również piec do wypalania naczyń. Inwentarz pieca: płaskie krążki 
gliniane z domieszką gruboziarnistego tłuczenia granitowefo, ceramika gru- 
bościenna, schropowacona, jasnobrunatna z domieszką gruboziarnistego tłu
czenia i gładzona z domieszką drobnoziarnistą, stopiony przedmiot brązowy, 
kawałki wapna, węgle drzewne. Obok pieca skład tłuczenia graniowego i

Stanowisko 111 - cmentarzysko kultury pomorskiej - położone jest na 
piaszczystym wzgórzu oddalonym około 2 km od Porzecza w kierunku wsi 
Paraszyno. Eksplorowano 4 groby skrzynkowe i 1 obwarowany. Zalegały na 
głębokości 50 cm - 120 cm. Orientowane na osi północ-południe.

Inwentarz: popielnice o baniastych brzuścach i stożkowatych szyjkach 
oraz beczułkowate, gładzone. Barwa jasnobrunatna, ciemnobrunatna i czar

wapna.
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na. Pokrywy w kształcie odcinka kuli wpuszczane i płaskie. Ilość popiel
nic w grobie od 1 do 4.

Dwie szpile brązowe z łabędzimi szyjkami i główkami zwiniętymi w 
uszka, fragmenty stopionych ozdób.

Badania będą kontynuowane.

PRATKOWICE, pow. Radomsko Muzeum Regionalne
Stanowisko 1 w Radomsku

Badania prowadzili mgr Bożena Błaszczyk i mgr 
Zygmunt Błaszczyk. Finansował WKZ w Łodzi. 
Trzeci sezon badań Cmentarzysko z IV-V okresu 
epoki brązu.

Stanowisko położone jest na północ od wsi Pratkowice, na skraju le 
wej wysokiej terasy Pilicy.

Badania prowadzono jedynie w wykopie "A" /patrz LA - 1973 r . / .  Zba
dano obszar 1,5 ara ; łącznie przebadana powierzchnia wynosi 6 arów.

W br. odkryto 28 grobów ciałopalnych, w tym 2 podwójne oraz 3 jamo
we. W dwóch popielnicowych znajdowały się szczątki stosu. Sześć  popiel
nic nakrytych było misami, a oprócz tego groby wyposażone były w małe amr 
forki lub czarki. W 9 prypadkach natrafiono na drobne przedmioty z brązu: 
kółka, spiralki, druciki, niewielkie fragmenty ozdób. W kilku grobach zaob
serwowano na kościach ślady patyny brązowej. Ceramika jest dość zróżnico
wana, oprócz form wazowatych wystąpiły popielnice jajowate, dwu stożkowa
te , s ze rok oot worowe misy z karbowaną krawędzią, miniaturowe amforki oraz 
czarki. W materiale kostnym stwierdzono dużą ilość pochówków dziecięcych 
/drobne k o śc i/.

Na stanowisku występują jedynie zabytki kultury łużyckiej. Większość 
z nich pochodzi z IV okresu epoki brązu. Stosunkowo miejszą ilość można 
datować na V okres epoki brązu.

PRATKOWICE, pow.Radomsko Muzeum Regionalne
Stanowisko 6 w Radomsku

Badania prowadził mgr Zygmunt Błaszczyk. Finanso
wał WKZ w Łodzi, Pierwszy sezon badań. Osada z 
IV -V okresu brązu

Stanowisko położone jest na wysokiej terasie Pilicy, ok.50 m od jej


