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я*TV. gm. Somonino nomom Arcbmologlcin«
•»j. gdańskie * Gdańsku
Stanowisko 1

Badania prowadził mgr Mirosław Fudzlńskl przy współudział* 
mgr Ewy Kury lak z HAi£ w łodzi. Plnansowalo Muzeum Archeo
logiczna v Gdańsku* Drugi sezon badań. Cmentarzysko ludnoś
ci kultury wschoduLopomorsklej*

Prace wykopaliskowe koncentrowały się w części zachodniej stanowiska wzdłuż biegnącej 
obok pola drogi polnej*

Eksploracją objęto obszar o powierzchni 432 m2. Odkryto dalszych i? obiektów /nr 31*47/;
4 groby skrzynkowe, 4 bruki kamienne, 5 palenisk, 2 skupiska ceramiki i 1 fragment krągu kamien
nego zbudowanego z drobnych kamieni polnych* M grobach znajdowały się popielnice w liczbie od 1 
/obiekt 44/ do 6 /obiekt 43/. Bruki kamienne zawierały drobne fragmenty ceramiki. H paleniskach 
obok nielicznych fragmentów ceramiki wystąpiła duża ilość węgli drzewnych, szczególnie w obiek
tach 34 i 41* t nich pobrano próbki dc analizy 014. Do analizy antropologicznej oddano też ma
teriał kostny.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku*

Badania będą kontynuowane*

NOŻYCE - STARA WIES, gm* Kocierzew patrz
woj* skierniewickie okres wpływów rzymskich
stanowisko 3

SANOK - SIAŁA GÓRA patrz
woj. krośnieńskie epoka brązu
S t a n o w is k o  3

UNIEJEWO, gm* Brudzeń Duży Uniwersytet Warszawski
woj* płockie Instytut Archeologii
Stanowisko 9

Badania prowadził dr Jan Michalski. Finansował WKZ w Płocku* 
Pierwszy sezon badań* asentarzysko kultury рееюrsklej z po
czątków okresu lateńskiego*

Stanowisko położone jest obecnie nad samym brzegiem żalewu Włocławskiego /dawniej na tera* 
sie nadzalewowej Wisły/, na jednym z licznych tu wydmowych pagórków* Jego regularny kształt nasu
wał przypuszczenie, że może to być dużych rozmiarów kurhan. Badania wykazały, że jest to twór na
turalny, na szczycie którego znajdował się grób skrzynkowy kultury pomorskiej. Grób ten został 
w dużym stopniu zniszczony przez jakichś współczesnych poszukiwaczy skarbów* Uszkodzona była w du
żej mierze sama skrzynia kamienna, a we wnętrzu zachowanej części natrafiono na dużą ilość skorup 
z potłuczonych naczyń i przepalone kości ludzkie oraz fragment żelaznej bransolety* Niewielka część 
grobowca pozostała nienaruszona i tam udało się odsłonić 7 popielnic v miarę dobrze zachowanych 
□raz jedną wpuszczaną pokrywkę.

Drugi wykcp na północnym zkłonle pagórka wykazał, że znajduje się tp, zwłaszcza w dolnej 
części, gruba warstwa /do 70 cm/ czarnej ziemi z dużą ilością spalenizny i bardzo dużą ilością 
przepalonych kamieni* Znaleziono w niej jedyni« kilka mało charakterystycznych fragmentów ceramiki 
starożytnej. H chwili obecnej trudno Jest ustalić jakie j-^t pochodzenie tej warstwy i jaka chro
nologia.

tadanla nie będą kontynuowane.


