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ezalinie. P ierw szy sezon badań. Cm entarzysko 
kultury łużyckiej /V  epoka brązu -  H C /D /.

Cm entarzysko zlokalizowane je s t na południowo-zachodnim ob
niżeniu płaskiego wyniesienia opadającego w stronę rzek i Mogilicy. 
Badania m iały charak ter ratowniczy. Wykopy zlokalizowano w dom niema
nej centralnej 1 południowej części stanowiska.

Na obszarze około 2 arów zarejestrow ano 45 obiektów, w tym 
36 grobów i В palenisk. W śród grobów stwierdzono pochówki typu popiel
nicowego, niekiedy w obstawie kamiennej z resz tkam i stosu i bez o raz 
groby jamowe czyste. Wyposażenie grobów stanowiły popielnice w k sz ta ł
cie am for o raz  przystawki w kształcie m is i czarek, W jednym wypadku 
odkryto popielnicę amforowatą przykrytą płaską czapeczką z zakładką. 
Dominującym wątkiem zdobniczym na naczyniach jes t motyw linii w uk
ładzie jodełkowym wykonany techniką płytkiego rytu  lub tzw. pseudosznura. 
Stwierdzono także ornam ent plastyczny w postaci poziomych listew  i m a
łych nalepianych guzków. W śród przedmiotów wykonanych z brązu uwagę 
zw racają szpile z wazowatą główką, z łabędzią szyjką o raz fragm enty 
bransolet.

Z arejestrow ane paleniska tworzą zw arte skupiska, w pobliżu 
których nie stwierdzono przepalonych kości i  elementów śc iś le  o k reś la 
jących chronologię.

W układzie przestrzennym  paleniska zlokalizowane były w połud
niowej części stanowiska. Na obecnym etapie badań trudno je s t ok reślić  
związek funkcjonalny grobów i palenisk.

M ateriały są przechowywane w Katedrze Archeologii UAM 
w Poznaniu,
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Stanowisko położone jes t na terenie 1 tarasu  rzeki Biała Nida 
na wysoczyźnie pochodzenia wydmowego. Obiekt przecina droga prowa
dząca z Chojn do Mostów, ponadto jes t niszczony przez wybieranie 
piasku. Przebadano obszar 18 arów. Udało s ię  zlokalizować szereg  jam 
i palenisk, a także dużą ilość ceram iki kultury trzcin ieckiej i  łużyckiej,
Z ciekawszych znalezisk wymienić należy ślady po pół ziemiankowym 
obiekcie mieszkalnym z paleniskiem na zewnątrz, usytuowanym w pół
nocnej części stanowiska. Obiekt ten posiadał wymiary 4 ,5  m x 2 ,8  m , 
a jego wypalenisko zaw ierało fragm enty ceram iki łużyckiej. W pobliżu 
tego obiektu zlokalizowano także dobrze zachowany grocik brązowy oraz 
naczynie zasobowe. W południowej części stanowiska znaleziono dużą 
ilość ceram iki kultury trzcin ieck iej, dwa dobrze zachowane naczynia 
kultury łużyckiej, a także fragm ent sztyletu brązowego z Π okresu epoki 
brązu. M ateriały do chwili całkowitego opracowania przechowywane są 
w magazynach PAK w Lodzi.

Badania zakończono.

CHWARZNO, gm. S tara Kiszewa Muzeum Archeologiczne
woj. gdąńskie w Gdańsku

Badania prowadziła m gr Gabriela Jezio rska , F i
nansowało Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, 
Pierw szy sezon badań. Cm entarzysko kultury 
łużyckiej z przełomu epoki brązu i wczesnej epoki 
żelaza.

Cm entarzysko położone je s t w-południowo-zachodniej części P o
jez ie rza  Kaszubskiego, na wzniesieniu, wypełniającym powierzchnię t ró j 
kąta, utworzonego z rozwidlenia dróg, łączących po linii N-S Zamek Ki
szewski z wsią Cłiwarzpo o raz  od północnego zachodu i południowego 
wschodu S tarą Kiszewę z Chwarznem. Stanowisko odległe jes t od Zamku 
Kiszewskiego o około 1 km.
Je s t to pole uprawne, należące do gospodarza Henryka Platy.

Badaniami objęto prostokąt o wymiarach 40 x 14 m . , węższym 
bokiem przylegający do drogi, biegnącej w stronę Zamku, Południowa 
linia wytyczonego terenu oddalona jes t od rozwidlenia dróg o 229 m.

Na badanym fragm encie pola wyróżniono 15 różnych obiektów, 
które roboczo nazwano skupiskami. Odkryto w nich 3 groby popielnicowe, 
kilka zniszczonych grobów, przypuszczalnie jamowych, m iejsca palenia 
ognia, bruki kamienne oraz kilka skupisk zniszczonych naczyń - przypu
szczalnie przystawek grobowych.
M ateriał ceram iczny lepiony jes t ręcznie z gliny schudzonej gruboziar
nistym tłuczeniem , a w kilku przypadkach domieszką naturalną, C era
m ika je s t słabo wypalana. Przew aża barwa brunatna. Powierzchnie na
czyń są gładzone lub schropowacone. Niektóre naczynia zdobiono o rna-


