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Odsłonięto powierzchnię SO ш *, lokalizując kilka obiektyw osadowych*

Na bil le cą  uwagę zasługuje obiekt nr 24, odsłonięty na głębokości 130 cm, który w gdrnyeh partiach 
charakteryzował się kształtem zbliżonym do owalu o wyru. 4,60 i  3 m. P a rtię  prcydenną «tanowiło natomiast 
5 kolistych płytkich Jam o średnicy ok- 80 era i prostym dnie. W raz г Jamami poslupowyml tworzyły one okrąg 
o śreebley Э a .  W  wypełń laku obiektu znajdowała t lę  przede wszystkim ceram ika gra boś cienna zdobiona pła
skimi guzkami* Bszpośredoio nad Jedną a jam poabpowych związaną « tym obiektem natrafiono na unikatową 
o* naszych ziemiach brązową zapinkę zbliżoną do typa M Bltchw lL

Ponadto Wyeksplorowano zachodnią część wypełniska chaty badanej w 1984 r. jo b ie k t ï l/ .  Odsłonięto
Jam y posłupowe funkcjonalnie a nią związane oraz pair nie ko /obiekt 23/ o średnicy 160 cm t  nieregularnie uło- 
tonych przepalonych i rozkruszonycfa b m ln d .  Pom iędzy nimi odkryto rozdrobnione ko ld  zwierzęce, ułamki 
polepy 1 niezbyt liczne fragmenty ceram iki.

Pozyskana m ateria ły  pozwalają łączyć odsłoniętą część osady z kulturą pucho we ką, Użytkowana była ona 
od LrT Cg, na co wskazuje wspomniana wyżej zapinka po wczewty okres wpływów rz jm iłd cn , Jedynie jeden z ba
danych w tym roku otśektdw /nr 2 }f  należy odnieść do okresu średniowiecza*
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Badania prowadził mgr Marek Bednarek* Finansowano z problemu 
R P  SI* 36. Czwarty sezon badaś. Osada z okresu lateńskiego* Ślady 
osadnictwa ludności kultury łużycki ej.

Badania w 1866 r. były wznowieniem wcześniejszych wykopalisk przeprowadzonych w latach 1964-1965 
1 1968. Badano peryferyjną połodni owo* zachodnią część osady, datowaną na okres przed rzymski. Założono dwa 
wykopy o łącznej powierzchni 55, & m2. pod warstwą orną wystąpiła J e *  oil ta pod względem zabarwienia warstwa 
kulturowa, w której nie stwierdzono jakichkolwiek śladów zabudowy z Interesującego nas okresu. Masowo wystą
p iła  jedynie ceram ika celtycka I  przeworska, Na tle calca natrafiono na fragment jam y należącej dn ludności 
kultury łużyckiej.

Najliczn iejszą grupą zabytków zebraną w czasie badań była ceramika. Ceram ikę celtycką toczoną na 
kole oraz nieliczne fragmenty naczyń grafitowych wstępnie datować możemy na środkowy okres lateński /C I/ , 
Ceram ikę przeworską możemy wstępnie datować na okres przedrzymsk), m .in . wystąpiły liczne fragmenty 
wylewów z iacetowanyml krawędziami.

Rś-TTp gra. Somonino Muzeum Archeologiczne
woj. gdańskie w Gdańsku
Stanowisko 1

Badania prowadził mgr M irosław  Fudzlńskl p rzy  wspdhiddale mgr 
Rw y Kurytek z MA iE  w Lodzi. Finansowało Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku, P ie rw szy Sezon badań. Cmentarzysko ludność) kultury 
WBchodnlopomorskiej z wczesnego 1 środkowego okresu lateńskiego.

Stanowisko zlokalizowane jest na Pojezierzu Kas zu be kim, w rejonie jezior Radońskiego 1 Ostrzyckiego. 
Obszar ten we wczesnej epoce żelaza tworzył m ikroregion o dużej gęstości oeadilctwa. Ifedany olśekt położony 
Jest na połuduowt^wschodnim stoku dużego wytdesienia opadającego w kierunku cieku wodnego.

Bad ani a, ratownicze przeprowadzono w 1984 r , ,  wy eksplorowano 2 groby, jeden zaw ierający dwie popiel
nice 1 drugi całkow icie zniszczony. W  1866 r* przeprowadzono systematyczne badania wykopaliskowe. Objęły 
one teren ok, lOOO m2. Odkryto łącznie 26 obiektów, w tym: 8 grobów skrzynkowych, 6 zniszczonych grobów 
skrzynkowych, 5 palenisk, 2 skupiska ceramiki*. 5 skupisk kamieni 1 2 konstrukcje kamienne. Groby skrzynko
we od jednostkowych /obiekty X X IV  1 X X V /  po wielopoplelnicowe /obflekt X V I I  8 popielnic, X X X  6 popielnic/* 
G roby zniszczone zaw ierały m iędzy pozostałościami skrzyń grobowych fragmenty popielnic, pokryw, mis 1 
przepalone kości ludzkie. W  paleniskach wystąp iły nieliczne fragmenty ceram iki. Niewyjaśniona jest funkcja 
odkrytych skupisk kamieni* Jedynie obiekt 30V zaw ierający wyłącznie płaskie duże p łyty kamienne mógł być 
magazynem surowca do budowy skrzyń grobowych* Zaw ie ra ły  one również nieliczne fragmenty ceram iki. Wokół 
zniszczonego grobu skrzekowego ./obiekt X X V U l/ odkryto w odległości 1,5 ш  zachowany na długości 4,5 m krąg 
kamienny zbudowany z małych kamieni polnych. Odkryto w nim liczne fragmenty ceram iki. Obiekt X X IX , był to 
krąg kamienny o średnicy ponad 3 m, zbudowany z dużych polnych kara ln i*  Wewnątrz znaleziono fragmenty 
ceram ik i 1 przepalone kości ludzkie. Przypuszczalnie było to m iejsce ciałopalenia.

Dokumentacja i  m ateria ły  znajdują się  w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku.

Badania będą kontynuowane.


