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grafitowej ceramiki celtyckiej /  jedno ściągnięte obręczą żelazną/, pięć z rodzaju 
tzw.aiwej ceramiki celtyckiej i jedno lepione ręcznie "odwrotnie groszkowate". 
Poza tym znaleziono bardzo liczne fragmenty naczyń ceramicznych lepionych ręcz
nie 1 wykonanych na kole garncarskim , krążki z obrobionych skorup naczyń, praę- 
ślik gliniany, fibulę żelazną, żelazne szydło, i fragmenty bransolety szklanej.

PRUSZCZ GDAŃSKI , pow.Gdańsk Muzeum Archeologiczne w Gdańsku

Badania prowadził mgr Mirosław Pietrzak.
Finansował WKZ w Gdańsku.Szósty sezon 
badań.Cmentarzysko z okresu późnolateńskie- 
go i wpływów rzymskich.

Kontynuowano badania we wschodniej części cmentarzyska. Przebadano około
3,5 a ra  odkrywając 40* grobów jamowych w tym 1 grób bez resztek stosu, 17 
grobów popielnicowych z resztkam i stosu i 13 grobów szkieletowych. Groby ciało
palne w przeważającej części odnosiły się do końcowego okresu lateńskiego.
Wśród tej kategorii grobów nie stwierdzono nowych zjawisk w obrządku ciałopal
nym. Prawdopodobnie uchwycono granicę występowania grobów ciałopalnych, nato
m iast nie zdołano przebadać wschodniej granicy cmentarzyska, ponieważ za linią 
zalegania grobów dałoplanych stwierdzono występowanie grobów szkieletowych.
Z ciekawszych zabytków na uwagę zasługuje żelazny grot oszczepu zdobiony rzę 
dami kółek.

Groby szkieletowe w liczbie 13 datujemy na n  - Ul w .n .e . 8tan zachowania 
szkieletów był niezbyt dobry z wyjątkiem grobu n r 497 z n i w. n .e .  Tegoroczne 
badania potwierdziły obserwacje poczynione w latach poprzednich nad pochówkami 
szkieletowymi. Między innymi stwierdzono dalsze występowanie kłód drewnianych, 
ślacty rabunku, niszczenia grobów ciałopalnych przez wkopy późniejszych grobów 
szkieletowych 1 inne. Do ciekawszych zabytków pozyskanych z grobów szkieleto
wych należy brązowe okucie zamku szkatułki i 2 klucze z brązu, znalezione w 
jego pobliżu.

Dokończenie badań na cmentarzysku w Pruszczu Gdańskim zaplanowano na 
rok 1973 .

REMBEELIN, pow. Przasnysz
Stanowisko "Łysa Góra" 2 patrz okres halsztacki
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RUSZltitfW O, pow.Koło 

Stanowisko 3 patrz, mezolit


