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JUSZKOWO, po*.G dańsk
Stanowisko 3
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okres halsztacki

JUSZKOWO, pow. Gdańsk
Stanowisko 8

Muzeum Archeologiczne
w Gdańska

Badania prowadził mgr Janusz Podgórski. Finanso
wał WKZ w Gdańsku. Pierwszy sezon badań. O sa
da otwarta. Okres wczesnośredniowieczny.
Ratownicze badania wykopaliskowe podjęto w wyniku odkrycia jam
i palenisk podczas robót ziemnych. Stanowisko położone jest w pobliżu
wsi juszkowo, na północnym brzegu Raduni, po południowej stronie drogi
Juszkowo - Pruszcz Gdański.
Zbadano 6 obiektów: 3 jamy, 2 paleniska i 1 jamę, będącą prawdo
podobnie półziemianką, o wymiarach około 3 ,5 m x 1,5 m i głębokości
1,5 m. Obiekty wkopanie były w gliniaste podłoże.
Najbogatsze materiały zabytkowe uzyskano z obiektów: jama nr 1 duża ilość ceramiki, bardzo liczny materiał ichiiologiczny /przede wszyst
kim szczątki jesiotrów /, kości zwierzęce, węgiel drzewny, skorupki jaj
oraz fragmenty dwustronnego grzebienia rogowego i hak żelazny; jama
nr 2 /półziemianka/ - bardzo liczny materiał ceramiczny, bardzo liczny
materiał ichtiologiczny /szczątki jesiotrów /, liczne kości zwierzęce, wę
giel drzewny, skorupki ja j, ptmadto 2 cale i 1 fragment dwustronnych grze 
bieni rogowych, nóż żelazny, przęślik gliniany, nit żelazny, fragmenty oz
doby bursztynowej, fragmenty naczyńka szklanego / ? / , fragmenty nieokreś
lonych, silnie skorodowanych przedmiotów żelaznych i brązowych.
Na podstawie ceramiki osadę datować można na 2 połowę XII-XIII/XIV w.
Prawodopodobnie są to pozostałości wsi juszkowo, wymienionej w dokumen
cie z roku 1220 pod nazwą Uscow.

KALISZ
ul.Wydarte
Stanowisko 2

Pracownia Archeologiczna w Kaliszu Ins
tytutu Historii Kultury Materialnej PAN
Muzeum Ziemi Kaliskiej
Badania prowadzili doc.dr hab. Krzysztof Dąbrowski
i mgr Danuta Kowalczyk, mgr Wanda Volschi, mgr
Tadeusz Baranowski, mgr Edward Pudełko. Finanso
wała Okręgowa Dyrekcja Inwestycji Miejskich w Kali
szu. Drugi sezon badań. Osady: kultury wejherowsko
krotoszyńskiej i wczesnośredniowieczna /VII-IX poł.
XII w ./.

Zbadano 1500 m2. Wyeksplorowano 62 obiekty, w tym 51 jam z wczesnej

- 167 epoki żelaza i 11 wczesnośredniowiecznych.
Zarysy jam z wczesnej epoki żelaza odsłaniano na głębokości 30-75
cm. Miały one w planie zazwyczaj kształt kolisty łub owalny, w profilu
zaś nieckowaty. Wypełniska, barwy brązowej, o m iąższości do 100 cm,
zawierały fragmenty naczyń glinianych, polepę i kości zwierzęce. Odkryto
fragmenty przedmiotów żelaznych i brązowych, ciężarki tkackie oraz tygiełek gliniany. Jeden z obiektów /1 8 /7 4 /, o wymiarach 110 x 120 cm, o kształ
cie kolistym w planie i nieckowatym w profilu, miał zapewne przeznaczenie
kultowe. Wypełnisko jamy, charakteryzujące się ciemnoszarym zabarwie
niem, zawierało kilka warstw fragmentów naczyń i szczątki młodego męż
czyzny. Intencjonalnie połupane kości ludzkie mogą być świadectwem prak
tyk kanibalistycznych. Obok kości leżał kamienny toporek oraz pięknie o r
namentowane naczynie.
Obiekty stanowiące pozostałości zabudowy osady wczesnośredniowiecz
nej, pochodzące z dwóch faz - wieku VII oraz XII, nie różniły się od odsło
niętych w poprzednich sezonach badawczych. Zawartość jam, głównie o
przeznaczeniu gospodarczym, składała się z fragmentów naczyń glinianych,
kości zwierzęcych / w tym ryb/ oraz węgli drzewnych i polepy. Odkryto licz
ne fragmenty przedmiotów żelaznych, przedmioty kościane, gliniane p rzęśliki, ozdoby ze szkła i brązu.
Uzyskano nowe informacje dotyczące rozplanowania osad. Uruchomio
no znaczną ilość obiektów i pojedyńczych przedmiotów zabytkowych od znisz
czenia w związku z trwającymi na tym terenie pracami budowlanymi. Niezbęd
ne prace ratownicze na tym stanowisku będą dorywczo organizowane w miarę
postępów budowy szpitala.

KAŁDUS, pow.Chełmno

Katedra Archeologii Uniwersytetu
im.Mikołaja Kopernika w Toruniu

Badania prowadził mgr Andrzej Kola /autor sprawoz
dania/przy współpracy mgr Wiesławy MatuszewskieKolowej i mgr Ryszarda Boguwolskiego. Siódmy s e 
zon badań. Grodzisko wczesnośredniowieczne, o sa 
da kultury łużyckiej z okresu halsztackiego i wczes
nego okresu lateńskiego.
Badania stanowiły kontynuację prac nad wczesnośredniowiecznym,
chełmińskim zespołem osadniczym - Chełmem piastowskim. Wykopy badaw
cze umiejscowiono w trzech różnych punktach rozległego grodziska - czło
nu A /stanowisko 6 /. Wykop pierwszy, o rozmiarach 6 x 3 m zlokalizowano
w zachodniej części grodziska, tuż przy krawędzi wysoczyzny opadającej
ku Jezioru Starogrodzkiemu. Wykop drugi o rozmiarach 4 x 4 ,5 m usytuowa
no na szczycie zewnętrznego wału grodziska, natomiast wykop trzeci o po-

