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P r  £ ер ro wad too s badania a oddala we m iały na celo określenie stopnia zniszczenia stanowiska. Jego zasfę· 
pu l miąższości war et w y  kulturowej, Ogółem rozkopano 72 powierzchni odsłaniając Spaleniska /fragmenty/
1 5 obiekt б w nieruchomych, których iunkcjl nie udało e l f  określić . W arstwa kulturowa wystąpiła we wszystkich 
sondaiach.

Ruchomy m ateriał zabytkowy to liczne fragmenty ceram iki z późnego okresu lateńskiego Ł okresu wpły
wów rzymskich /1 ,396 fr*/ oraz Ь гуШ  polepy l kości. T ak ie  2 tego okresu odkryto brązową fibulę z podwiniętą 
nóżką, brązową zawieszkę wykonaną a mcnely, a takie żela*nąsfek£rkę z tulejką- Zarejestrowano równi et 
występowanie materiału ceramicznego kultury ceram ik i wstęgowej rytej, kultury h ityck le j oraz z okresów 
wczesno* 1 późnośredniowiecznego /łącznie 66 f r . /,

W trakcie ba dart uchwycono zasięg wschodni 1 północny osady, które pokrywają się  t  formą terenu zaj
mowaną przez je j pozostałości. W  części zachodniej przejście nie Jest czytelne - nikle zm iany w zabarwieniu 
warstw, siln ie  rozdrobniony m ateriał /prawdopodobnie rozorany/. W  części południowej warstw y obniżają się, 
a między humusem 1 warstwą kulturową występuje warstwa plasku rzecznego, Przypuszczalnie został on nanie
siony w czasie powodzi.

M ateria ły  znajdują się  w Oddziale Archeologii Muzeum Okręgowego w Torunia,
Badania będą kontynuowane.

W AHSZKOW O, gm. Sławno patrz
woj, stupskie okres wpływów rzym skich
Stanowisko 26

W IE L IS Z E W , gm,Skrzeszew Państwowe Muzeum Archeologiczne
woj, warszawskie w W arszaw ie

Badania prowadziła mgr Małgorzata Kam ińska przy udziale mgr G ra 
żyny Dmochowskiej/ Opieka merytoryczna doc. dr hab. Teresa W ęgrzy
nowicz, Finansowała Stołeczna Pracownia Dokumentacji Dóbr.
P le rw jz y  sezon badań. Cmentarzysko kultury grobów kloszowych.

Stanowisko, odkryte przypadkowo, zlokalizowane jest na polu uprawnym należącym do Państwowego 
Kombinatu Gospodarstw Ogrodniczych, na niew ielkiej wyniosłości, w pobliżu betdańecmego deku wodiego,
500 m na północny wschód od zabudowań gospodarczych,
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Badania m iały  charakter sonda io  wo-ratowniczy. Łącznie przekopano 175 m powterzdzu w znacznym 

stopniu zniszczonej przez rozległe, współczesne w kopy.
Odsłonięto 9 obiektów; 1 grób popielnicowy, 4 groby kloszowe / zachowane spągi obiektów/, 4 skupiska 

ceram ik i 1 przepalonych kości, stanowiące zapewne pozostałość całkowicie zniszczonych grobów, trudnych b li
żej do scharakteryzowania. Obiekty zlokalizowane były w obrębie w kup ów lub w be pośredn ie j styczności z nim i.

Ich zawartość tworzyły z reguły fragmenty klosza, popielnicy 1 cnlsy. W  groble 6 ro lę  popielnicy pełnił 
zapewne dzban, którego ułamki wraz z dużym, taśm owa tym uchem znaleziono wewnątrz klosza. Ceram ika nie 
różni ślę  od poznanej już, typowej dla kultury grobów kloszowych. Na nielle mych ułamkach kości widoczne 
były ślady patyny brązowej, W  obiekcie 7 wśród kości stwierdzono występowanie am orficznej, stop!cnej grudki 
brązu.

W ŁA D YSŁA W O W O  Muzeum Archeologiczne
woj. gdańskie w Gdańsku

Badania prowadził mgr Jan  Kucharski. Konsultant badań · dr Barbara 
Lep ów na ze Stacji Archeologie m ej ffîK M  Gdańsk, Finansował W KZ  
Gdańsk. Drugi sezon badań. Osada ku ltury pomorski aj oraz wczesno* 
średniowieczne /7/ cmentarzysko szkieletowe.

Stanowisko usytuowane Jest w południowo»wscbocktlej części Władysławowa* na piaszczystym skłonie, 
łagodnie opadającym w stronę Zatoki Puck ie j, pomiędzy u licam i: Nadmorską I Bohaterów Kaszubskich» Po łud 
niowa część osady Jest położona nad zanikającym strumykiem sączącym się w płytkim  jarze, sięgającym jesz· 
с ze zachodniej strony uL Puckiej.

Badania o charakterze ratowniczym prowadzono pomiędzy cementowymi ławami fundamentowymi, budo- 
wanego domu przy u L  Nadmorskiej iS .  Przebadano 83 ш *. eksplorując do glpb. 1,1 m od powlereclsil.

Za legając, pod tmmnłem, w w jd m o rjm  p «flo ta  ktlkunastocemyooetrowe, Jaanobnmatna, plaszczyata 
va ra  twa kulturowa była bard w  zniszczona. Na tej niew ielkiej przestrzeni odsluüçto 14 palenisk, naletącyeh 
do kilku oblektdw mieszkalnych. Tow arzyszyły  lm  U ctne  ślady po d rew niany^  koltach. W  paleniskach w kilku- 
nastocenly metrowych. czaruoszarycb zaciemnieniach zachowały się drobne, pojedyncze węgielki drzewne.
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Tylko nieliczne paleniska można datować na podstawie ceramiki· W obiektach prawie nie zaobserwowano polepy* 
Uzyskano 256 Ir* ceram iki oraz 32 odłupkj krzemienne, Z  kości zwierzęcych odsłonięto, jedynie w nowożytnym 
wkopie szkielet krowy / ?/ , pozbawiony czaszki, Na głęb. ok, 0,9 m od powierzchni wystąpił piaszczysty 
jasnoszśrożóHy I ł  z warstwowanymi, brunatnymi naciekami łlmoaltowyml* U  monity występowały także w posta
ci luźnych skupisk pojedynczych grodek o centymetrowej śre<fcilcy.

W pohnkilowo-zachodniej części dołu fundamentowego, pomiędzy paleniskami, odsłonięto szeregowo 
usytuowane resztki Э grobów szkieletowych, bez wyposażenia. Czaszki usytuowane były w kierunku zachodnim. 
Czwarty szkielet-został zniszczm y w czasie kopania północnego rowu fundamentowego* Zachowały się z niego 
tylko pojedyncze fr. czaszki 1 kości dług łeb, Z  3 grobów uzyskano jedynie rozsypujący się szkielet z czaszką 
oraz rozpadające się 2 czaszki. Według uzyskanych Inform acji, przed 1 po drugiej wojnie światowej, podczas 
dorocznych dołowań ziemniaków, t  olsze ten o na sąsiedniej wschtxtalej posesji ponad 10 grobów szkieletowych*
V  Jednym z grobów znaleziono "szwedzki żelazny rap ier".

Pam ięć o tym cmentarzysku przetrwała być może Jedynie w postaci przydrożnego, drewnianego krzyża 
na posesji p rzy ul. Bohaterów Kaszubskich 59, obalonego przez sztormową wichurę w 1936 r*

M ateria ły  przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku.
Badania nie będą kontynuowane.

Z O F IP O L S t  gm. IgoŁomla-ffawrzeńczyce 
woj, krakowskie 
Stanowisko 1

patrz
okres wpływów rzymskich


