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boczne grobowca zostały zarejestrowane tylko na niektórych
odcinkach. Uajlepiej zachowana obstawa południowa o długoś
ci 17 m składała się z dwóch "murków", które różnią się
między sobą wielkością i ilością kamieni wapiennych użytych
do ich budowy. Obstawa czołowa słabo zachowana. VJ odległoś
ci 13.5 m od czoła grobowca znajdował się grób 1. Przykryty
był prostokątnym brukiem z naturalnie łamanych kamieni wa
piennych, o wymiardch 2 ,1 x3 ,3 , posiadał częściowo wybruko
wane dno i ściany boczne. Y» jamie grobowej kształtu owal
nego spoczywały pochówki dwóch osobników - kobiety i dziec
ka. Obydwa szkielety leżały w pozycji wyprostowanej, na ·
wznak z głowami zwróconymi w kierunku północno-zachodnim.
Przy osobniku dorosłym znajdowały się dary grobowe - flasza
z kryzą, amfora i drapacz krzemienny.
V/ pobliżu czoła grobowca, przy nieznrejestrowanej
na tym odcinku północnej obstawie bocznej odsłonięto znisz
czony grób nr 2. Pokrywa grobowa w przybliżeniu prostokątna
o wymiarach 2,2 x 2,0 m. Zarys jamy grobowej nieuchwytny, na
dnie pojedyncze kamienie wapienne sięgające do głębokości
0,4- m. Grób zawierał pochówek osoby dorosłej i dziecka za
chowanego w postaci pqjedynczych kości. Osobnik dorosły spo
czywał w pozycji wyprostowanej, na wznak z głową w kierunku
północno-zachodnim. Brak wyposażenia grobowego.
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Oddział w Warszawie
Badania prowadziła mgr Hanna Lłynarczyk. Pinans ował V«KZ w Hadomiu.
Trzeci sezon badań. Kopalnia krze
mienia czekoladowego z neolitu
i wczesnej epoki brązu. Występują
też elementy schyłkowo-paleolityczne.

Tegoroczne prace miały charakter ratowniczy. W
wybranych miejscach wykopu 11/82 kontynuowano ubiegłorocz
ne badania oraz rozszerzono zakres prac we wschodniej częś
ci stanowiska.
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W wykopie 11/82 - w najbardziej zdewastowanym
rejonie kopalni na powierzchni ló m2 wyeksplorowano frag
menty wypełnisk kolejnych dwóch szybów nr 1 9 i 20 poważnie
uszkodzonych przez wybudowaną drogę. Głębokość ich przekra
czała 6 m.
Wykop III/82 we v/зchodniej części stanowiska w
sąsiedztwie odkrywki wapienia Wierzbica II? miał powierzch
nię 176 m2. Odsłonił tu zarys kilkunastu obiektów. Do dal
szych eksploracji wytypowano 3 obiekty. W зишхе, w wykopie
III/82 uzyskano pełne bądź fragmentaryczne przekroje 6 szy
bów. Stwierdzono, iż w tym nowo rozpoznanym rejonie kopalni
występują również szyby dość znacznych rozmiarów, chociaż
wyraźnie ustępujące wielkością największym obiektom z wy
kopów I i II. Głębokości ich w odsłoniętych fragmentach wa
hały się od 2 ,90 -3 , 9 0 m.
Uzyskano interesujący zbiór zabytków krzemiennych
liczący t4.328 okazów.
Dokumentacja z badań oraz materiał archeologiczny
znajduje się w PAK PP PKZ O/Warszawa.
Badania będą kontynuowane.
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Łiuzeum Archeologiczne
w Gdańsku
Badania prowadziła mgr Danuta
Król przy współpracy Koła Nauko
wego Studentów Geografii Uniwer
sytetu Gdańskiego. Drugi 3 ezon
badań. Finansowało MA w Gdańsku.
Osada neolityczna.

Stanowisko położone w północno-zachodniej części
Kępy Ostrowskiej otoczonej Błotami Bielawskimi i Karwieńskimi. Osada położona jest nad martwym klifem Kępy, w któ
rym widoczna jest warstwa kulturowa. Wykonano wstępne pra
ce geomorfologiczne mające na celu określenie zasięgu
i zmienności davmego brzegu klifowego Kępy Ostrowskiej.
Założono dvia wykopy o łącznej powierzchni 1 ara, _
w części bezpośrednio przylegającej do klifu założono 5 son
daży mających określić zasięg osady.
Odkryto dwa paleniska i dwie jamy o trudnej do
określenia funkcji. Uzyskany materiał jest bardzo ubogi, na
uwagę zasługuje wśród materiału krzemiennego drapacz o gła
dzonym drapipku, siekierka i nieliczne fragmenty ceramiki
w tym jeden z listwą plastyczną karbowaną palcami. Pobrano
z obu palenisk węgiel drzewny do analizy C-14·
Badania powinny być kontynuowane ze względu na
niszczenie klifu.
'>
Lateriały przechowywane są w Łiuzeum Archeologicz
nym v/ Gdańsku.

