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ciepłowni "W ybrzeże1*, P ierwszy sezon badań. 
Osa ety - kultury pomorskiej 1 wczesnośred
niowiecznej.

Stanowisko położone jest po wschodniej stronie jez io ra  Żarno
wieckiego, w dolnej i  środkowej części stożka napływowego, wycho
dzącego z rozcięcia  erozyjnego zachodniej krawędzi Kępy Żarnowiec
kiej. Zasięg stanowiska wytyczono za pomocą szczegółowej inwenta
ryzacji materiału archeologicznego na powierzchni. Ustalono iż , za
chodnią część stanowiska zajmuje osada wczesnośredniowieczna usy
tuowana wzdłuż brzegu jeziora , część środkową oraz wschodnią sta
nowiska osada kultury pomorskiej. Badaniami objęto powierzchnię 
450 m2, we wschodniej części stanowiska. Zarejestrowano 132,w tymi 
półziemlanki, chaty naziemne, paleniska, piece, doły posłupowe jak 
również dwa skupiska kamieni, fragmentów ceramiki i  przepalonych 
kości - prawdopodobnie zniszczone groby. Materiał ruchomy pochodzą
cy z osady stanowi ceramika, polepa, krzemienie i fragmenty kości.

Zabudowania osady tworzyły obiekty, głównie o charakterze na
ziemnym, wyznaczone przez dołki posłupowe. W obrębie przestrzeni 
przez nie wytyczonej znajdowały się paleniska oraz jamy zasobowe.
Na uwagę zasługuje fragment chaty we wnętrzu której znajdował się 
piec oraz dwie jamy zasobowe. Jedna z nich o kształcie prostokątnym 
w przekroju, zawierała dużą ilość ceramiki w tym sporo fragmentów 
ta lerzy. Jej wypełnisko tworzyły warstwy organiczne silnie przesycone 
popiołem. Piec j o  funkcji trudnej do ustalenia na ,tym etapie badań/ 
w rzucie poziomym kolisty, w przekroju lejowaty' posiadał ściany wy
łożone silnie przepalonymi kamieniami, zalegającymi w intensywnej 
spaleniźnie, wnętrze pieca wypełniała duża ilość kamieni i  piasku 
z próchnicą. Wszystkie z dotychczas zarejestrowanych chat są usy
tuowane na osi NW-SE. B liższe sprecyzowanie chronologii osady, da
towanej ogólnie na okres trwania kultury pomorskiej, będzie możliwe 
po przeprowadzeniu dalszych badań.

Materiały zabytkowe i dokumentacją znajdują się w P P  PKZ  PAK 
O/Gdańsk,

Celem prac było określenie zasięgu osadnictwa grupy tynieckiej 
kultury celtopr zew orskiej. Przekopano 5 arów. Odkryto kilkadziesiąt 
jam zasobowych, ziemianek, palenisk oraz prostokątną chatę zagłę
bioną w ziem i ze śladami słupów pośrodku, prawdopodobnie «wiązanych 
z konstrukcją dachu.
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Badania prowadziła mgr Gryzelda Kałka-Toboła. 
Finansowała Huta im, Lenina. T rzec i sezon ba
dań, Osada z okresu lateńskiego i neolitu.
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W warstwie kulturowej oraz w obiektach znaleziono bardzo l ic z 
ne fragmenty ceramiczne cienkościenne, toczone na kole malowane 
czerwono, biało i po pielą toniebiesko. Wystąpiła również duża ilość 
ceramiki ręcznie lepionej typu późnolateńskiego, w tym fragmenty 
m is, kubków, naczyń wiaderkowatych, ceramika grafitowa, fragmenty 
naczyń zasobowych oraz sporo grud polepy*. żużla i kości zwierzęcych.

W obiektach natrafiono na całe naczynia - mi By, kubki oraz 2 
paciorki bursztynowe, okruchy bursztynu, szpilę brązową, zapinkę 
brązową zbliżoną do typu Almgren 18 prawdopodobnie faza LTD2» 
także dłutko i szydło żelazne i bliżej nieokreślone przedmioty żelazne. 
W jednym z obiektów obok ceramiki malowanej-toczonej i  ręcznie le 
pionej natrafiono na rumowisko składające się z grud polepy różnej 
wielkości noszącej ślady konstrukcji oraz dużej ilości żużla żelaziste- 
go, co wskazywałoby na pozostałości z pieca hutniczego.

Osadnictwo neolityczne reprezentowane było przez materiał zwią
zany z kulturą ceramiki wstęgowej rytej pochodzący w większości ze 
złoża wtórnego oraz kulturą lendzielską.

Badania będą kontynuowane.
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Badania prowadziła mgr Barbara Wiącek. 
Finansowało Muzeum Archeologiczne w Gdań
sku. Drugi /po przerwie/ sezon badań. Osa
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Badaniami objęto północno-wschodnią część osady. Zbadano 
1,5 ara. Odkryto 5 następnych palenisk i jeden obiekt o bliżej n ie
określonej funkcji i  chronologii. Paleniska występowały w przeci
wieństwie do uprzednich w dużym rozrzucie na głębokości od 30 
do 50 cm. Występowały na piaszczystym podłożu. Inwentarz stano
wi ły: węgiel drzewny i ułamki ceramiczne. Ceramika występowała 
także i  w warstwie piasku. Rzadkie występowanie palenisk może 
świadczyć o uchwyceniu skraju osady.

B adan ia  będ ą  kontynuowane.


