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KRAKOW - TYNIEC 
Opactwo OO Benedyktynów

KRUSZWICA 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 2 i 4

KOBIERNO, gm.Krotoszyn 
woj. kaliskie

ŁUPAWA, gm.Potęgowo 
woj. słupskie 
Stanowisko 18

ŁUPOWO, gm.Bogdaniec 
woj. gorzowskie 
Stanowisko 1

MANASTERZ, gm.Wiązownica patrz
woj. przemyskie epoka brązu
Stanowisko 6

MIŁOSZEWO, gm.Linia Muzeum Archeologiczne
woj. gdańskie w Gdańsku

Badania prowadziła mgr Gabriela Jeziorska z ramienia 
Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Finansował WKZ 
w Gdańsku. Drugi sezon badań. Stanowisko wielokulturo
we: ślady paleolitu, cmentarzysko kultury wschodniopo- 
morskiej z okresu halsztackiego, osadnictwo średnio
wieczne i nowożytne.

Stanowisko położone jest na Pojezierzu  Kaszubskim, na wzniesieniu 
morenowym zwanym "O stra Córa" na północ od doliny rzeki Łeby i na po
łudnie od jeziora M iłoszewskiego. Wzniesienie styka się  lewym podnóżem

patrz
wczesne średniowiecze

patrz
wczesne średniowiecze

patrz
średniowiecze

patrz
neolit

patrz
epoka brązu



- 91 i

z drogą wiodącą do Strzepcza. Oddalone jest od siedlisk wsi Mlloszewo 
o około 500 m. Wystąpiły ślady osadnictwa od paleolitu a i  do czasów nowo
żytnych. Paleolit reprezentowany Jest przez znalezione na powierzchni z ie
mi dwa wióry z popielatego krzemienia.

W 1953 i 1975 r .  przeprowadzono na "O strej Córze" badania ratowni
cze, w wyniku których zabezpieczono 5 grobów skrzynkowych kultury wschód- 
niopomorskiej z okresu Hallstatt D. Szósty grób odkryto w bieżącym sezonie. 
Grób był niezniszczony, obwarowany płaskimi płytami łupanego piaskowca.
W prostokątnej skrzyni kamiennej znaleziono 6 popielnic barwy lśn iąco-czar- 
nej, z tego trzy mniejsze w pozycji leżące j. W jednej z nich znajdowało się 
6 żelaznych kółek średnicy około 5 cm. Kółka te owinięte były ukośną taśmą 
z brązu, tworzącą plastyczne zdobienie. Obecny stan zachowania nie pozwala 
na bliższą analizę ozdób.

Wszystkie popielnice posiadają stożkowatą szyjkę oddzieloną od banias
tego brzuśca plastyczną taśmą. Pokrywy posiadają zakładkę wpuszczaną do 
wewnątrz.

Przeprowadzono także badania powierzchniowe na całym wzgórzu. 
Stwierdzono występowanie dużych ilości ceramiki średniowiecznej, a nawet 
z okresu nowożytnego. Znaleziono fragmenty kafli z polewą barwy ciemno 
zielonej 1 bez polewy, z ornamentem plastycznym figuralnym i geometrycz
nym, nóżki patelni i fragmenty innych naczyń glinianych, datowanych na XV- 
XI! wiek. W rowach sondażowych natrafiono na 7 palenisk. Stratygraficznie 
występowały ponad grobami. Posiadały one nieregularny układ kamieni, ś re d 
nica ich wahała się od 0 ,8  - 1,6 m. Warstwa spalenizny - od 0 ,35  - 1,10 m - 
zawierała jedynie nieliczne fragmenty ceramiki. Paleniska, datowane wstęp
nie na okres średniowieczny, występują na terenie cmentarzyska halsztackie
go /najbliższa uchwycona odległość w dotychczasowych badaniach wynosi 7 m /.

Wyniki badań powierzchniowych i sondażowych sugerują, iż osadnictwo 
średniowieczne 1 nowożytne nawarstwiło się na tym terenie na wcześniejsze 
cl ementy kulturowe.

Badania będą kontynuowane.

NOWA MĘCINKA, gm.Męcinka patrz
woj.legnickie okres wpływów rzymskich

NADOLE, gm.Gniewino P .P .Pracow nie Konserwacji
woj.gdańskie Zabytków Pracownia Archeolo

gie zno-Konserwatorska 
Oddziału w Warszawie

Badania prowadziła mgr Irena jarzębska. Finansowała Dy
rekcja EW "Żarnowiec" /w budowie/. Czwarty sezon b a


