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Powiatowy Zarząd Użytków Wodnych i Melioracji. 
Czwarty sezon badań. Osada z okresu neolitu, ok
resu lateńskiego,wpływów rzymskich i wczesnego 
ś redniowiecza.

W trakcie badań ratowniczych prowadzonych przy okazji kompleksowej 
melioracji pól w dorzeczu rzeki W odry, w rowach melioracyjnych natrafiono 
na 100 obiektów. W drugiej fazie badań obejmującej prace wykopaliskowe od
kryto: 5 jam kultury amfor kulistych, grób kultury ceramiki sznurowej, 16 
jam grupy gubińskiej z okresu lateńskiego /111-1 w. p .n .e . / ,  13 jam, w tym 
budynek i 8 palenisk kultury luboszyckiej z okresu wpływów rzymskich /C j-  
C2/ oraz 5 jam z okresu wczesnego średniowiecza /VI-VII w ./.

Badania będą kontynuowane.

JUSZKOWO, pow.Gdańsk patrz
Stanowisko 3 okres halsztacki

KAMIEŃCZYK, pow.Wyszków Państwowe Muzeum Archeolo-
goczne w Warszawie

Badania prowadziła dr Teresa Dąbrowska. Finanso
wało PM A. Pierw szysezonbadań. Cmentarzysko kul
tury przeworskiej z okresu lateńskiego i z okresu 
wpływów rzymskich.

Cmentarzysko położone jest na tarasie nie zalewowym Bugu w odległości 
kilkaset metrów od koryta rzeki, na łagodnym wzniesieniu, wśród pól. Pogo
towie Archeologiczne uzyskało tam materiały z 10 grobów ciałopalnych.

Odsłonięto obszar 1,75 ara , na którym odkryto dalsze 20 grobów, w ^ze- 
go połowa to pochówki popielnicowe. Wszystkie groby łącznie dostarczyły 85 
zabytków metalowych. Są  wśród nich 3 miecze, 1 umbo, liczne groty, noże, 
sprzączki i zapinki. Najwięcej pochówków pochodzi z podokresu B2 i mniej 
liczne są  groby z okresu lateńskiego. Odkryta część cmentarzyska datowana 
jest na okres od fazy środkowej późnego okresu lateńskiego po koniec podokre
su B2 lub przełomu B2?C i. /fibule wariantów C/H i K wg J.Kostrzewskiego,
A.68, oczkowate serii pruskiej, trąbkowate, oraz zniszczona zapinka grupy 
VII/. Do znalezisk wyjątkowych zaliczyć należy gladius w pochwie z trzewi
kiem zakończonym kulką i kościanymi okładzinami trzpienia, znaleziony w zes
pole pochodzącym z wczesnego okresu wpływów rzymskich.

Stosunkowo liczne są groby z bronią pochodzące z podokresu B^, co, po
dobnie jak i bogato wyposażone groby, odróżnia cmentarzysko w Kamieńczyku 
od obiektów z najbliższego terenu.

Badania będą kontynuowane.


