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KABTOSZÏNÛ, gm. Krokowa PP Pracownie Konserwacji labytków
woj. gdańskie Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska
Stanowisko 10 Oddziel w Gdańsku

Badania prowadził mgr Zbigniew Żurawski* Finansowała 
Elektrownia Jądrowa "Żarnowiec* w Budowie. Czwarty sezon 
badań* Osada kultury pomorskiej.

Kontynuowano badania ratownicze zachowanego fragmentu wschodniej części osady* ógółem 
na powierzchni 400 m2 odsłonięte i wyeksplorowano 35 obiektów. HśrÓd nich wyróżniono 10 pale- 
nisk-pieców, 7 Jam, 19 dołków posłupowych oraz 1 obiekt kolisty, Średnicy 4 d  z paleniskiem 
i dwoma piecami usytuowanymi na obrzeżu paleniska, .

Przeprowadzone prace doprowadziły do uzopełnienla zarejestrowanego wcześniej w tej częś
ci osady skupiska palenisfc-pieoótji umożliwiły równi iż określenie jego przypuszczalnej wielkości 
oraz zasiągu. Skupisko złożone z ponad 40 obiektów usytuowane w najwyżej -położonej wschodniej 
części osady, zajmowało powierzchnią blisko 300 m2* Widoczne są w nim nieznaczne zróżnicowania 
/funkcjonalne?, chronologiczne?/ konstrukcji poszczególnych obiektów, jak również ich wzajem
nego rozplanowania. Podkreślić trzeba, że w tak znacznej koncentracji nie stwierdzono żadnego 
przypadku' przecięcia sią obiektów.

Materiały oraz dokumentacja z badań znajdują się w archiwum Pracowni Archeologiczno-Kon
serwatorskiej PP PKS O/Gdańsk.

Badania zakończono*

K*TKI, gn. Stary Targ Muzeum Zamkowe
woj. elbląskie w Malborku
Stanowisko 1

Biadania prowadzilif Zbigniew Sawicki i dr antoni Jan 
Pąwłoweki /ąetor sprawozdnnXą/, Finansowało Muzeum
газик owe w Malborku, Drugi sezon badań, osada ludności 
kultury wschodu iopomers kiej.

Celem prac było dalsze rozpoznanie rozplanowania osady. Zbadano powierzchnią 3ûû m2, 
Odkryto i wyeksplorową&o 29 obiektów osadniczych w postaci jam gospodarczych i palenisk oraz
ślady po słupach 1 kołkach, Ciąść obiektów miała formą workowatą o średnicach 60-Ί3α cm L głę
bokości do 70 cm, Wypełnisko ich stanowił z reguły żółtoszary lub szarohrązowoczarny piasek 
nasycony mniej lub bardziej węglami drzewnymi. Pozostałe obiekty były formy odcinka kuli, niecki 
lub nieregularnej o średnicach do 150 cm i głębokości do 90 cm. W południowej części wykopu 
nad obiektami znajdowała się warstwą kulturowa o miąższości do 40 ca w postaci niemal czarnej 
spłaszczonej próchnicy, natomiast w północnej, bezpośrednie pod warstwą humusu,pojawiły etę za
rysy obiektów* Zarejestrowany dotychczas układ śladów po słupach i kołkach nie zerwęle на wyty
czenie zarysów domostw czy Innych budowli słupowych.

w warstwie kulturowej i obiektach znaleziono ponad tysiąc ułamków ceramiki pochodzących 
z dużych naczyń zasobowych o chropowaconej powierzchni, kubków e powierzchni wygładzonej i czę
ściowo dołem obmazywaoej i naczyń wazowatych o powierzchni gładkiej. Prócz tego znaleziono kil
kanaście fragmentów placków glinianych, w tym z ornamentem paznokciowym, szydła kościane, muszel
ki małży, fragment nieokreślonej ozdoby żelaznej, rozcisrepze kamienne, narzędzia krzemienne 
oraz kości zwierzęca. Na podstawie dotychczasowych wyników osadą datujemy na okres halsztacki 
D i początek wczesnego okresu lateńskiego.

Dokumentacja i materiały znajdują się w Muzeum Bamk^wyiz v Malborku.

Przewidywane jest kontynuowanie badań.


