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Znaleziono też deine półfabrykaty wyrobów brązowych a.i». toporkowatego wlalorka» igieł 1 plncetek,
kawałki drutu i blachy brązowej oraz płasko rozkuty kawałek złota wagi 2,7 g, Grupujące ale pa ogra*
niczonej przestrzeni bardzo liczne grudki surowego bursztynu oraz półfabrykat paciorka dowodzą lat-*
niania weraztatu bursztynlarskiego*
Siady osadnictwa wc zee no średniowiecznego reprezentują ułamki ceramiki oraz odkryta Już w roku
u b ie g ły m

jama zazobowa, na której dnie odkryto górny kamień Żarnowy. NŚród monet nowożytnych znajdu*

je etą szeląg Jana Kazimierza i pruska moneta z z. 1777.
Materiały z badań znajdują się w IA tlj.
Badania będą kontynuowane.
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Badania prowadzili: mgr mgr Małgorzata Tuszyńska 1 Mirosław
Pietrzak* Finansował - WX2 w Gdańsku, Muzeum Archeologiez*
ne w Gdańsku, Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko płaskie
kultury wielbarsklej z okresu wpływów rzymskich.
Cmentarzysko położone jest na północno-wschodnim skraja wsi, po północnej stronie drogi s Ka
mienicy Szlacheckiej do Przyrowie*
Dotychczasowe dane o stanowisku pochodziły z informacji ustnejj znajdowano tu groby popielni
cowe /L*J. Łuka, Kultura wschodniopomoraka na Pomorzu Gdańskim, t. 1, s. 175/.
Badania miały charakter ratowniczy. Przebadano około 400 m2 w południowo-zachodniej części cmen
tarzy вка, odsłaniając 14 obiektów, w tym 3 groby popielnicowa, 1 jamowy 1 2 szkieletowa.
z uszkodzonego grobu /hr. nr 1/ pochodzi popielnica gliniana zdobiona polami na przemian gła
dzonymi i echropowaconymi /grupa III wg R. Schindlera/ oraz sprzączka brązowa do pasa ze skuwką 1' pros*
tokątne okuci«; gróh datowany na fazę B^/C^. Tę samą fazę rsprezentuje grób nr 4 * szkieletowy wyposa
żony w brązową końcówkę pasa /grupa J.3 wg K, Raddatza/, sprzączkę brązową z fragmentom skuwki» znisz
czony grzebień rogowy trój warstwowy /typ I vg 9. Thomas/, fragmenty igły brązowej, 3 przęśl ifci glinie*
ne 1 paciorki szklane.
Najbogatsze wyposażenie posiadał grób nr 5 - szkieletowy« datowany na fazę
młodszego okresu
rzymskiego, N skład jego inwentarza wchodziły: zapinka srebrna /Al Tli, 211 - zbliłona/, zapinka brązo
wa /Al VI, 161-162 - zbliżona/, szpila brązowa /grupa ΧΙΓ, 48 wg в. Backmanna/, 7 końcówki pass brązowe
/grupa J,l wg K.Raddatza/, brązowa końcówka pasa /grupa 0,8-11 wg K. Raddatza/» 2 ostrogi brązowa /gru*
oa t wg κ. Godlewskiego/ z resztkami tkanin i sznurka, 2 sprzączki brązowe ze skuwkami, resztki grzebie
nia rogowego trójwarstwowego oraz Э ozdobne, brązowe okucia rzemienia, jedno z nich wykładane złotą
folią na srebrnej blaszce.
Jeden z grobów popielnicowych pochodził z wczesnego okresu halsztackiego*
7 obiektów odkrytych na południowo—zachodnim skraju cmentarzyska uznano za stosy ciałopalne,
ii rzucie poziomym posiadały one kształt zbliżony do prostokąta o dłuższych bokach, na oat E-łf /długość
1,2 - 1,4 m, szerokość 0,3 — 1,1Q m/. Obrzeżenia stanowiła ziemi* intensywnie spalona, miejscami czer
wonawa, pośrodku - szarobrunatna z licznymi kamieniami, W przekroju pionowym zagłębiały się nleckowmbo
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/głęb. ü,38 a/, dno stanowiła warstva spalenizny o szerokości 1 Q-2 G cm, często s dużymi ka
wałkami spalonego drewna, wnętrze wypełniały silnie przepalone kamienie. W obiektach tych nie znale
ziono żadnych zabytków ani' kości.
Materiały znajduję się w Muzeum Archeologicznym w Gdańska.
przewiduje się kontynuację badań.
KOLONIA RACIBOROWICE, gm. Białopole
woj* chełmskie
Stanowisko 3

patrz
neolit

LEŚNO, gm. Brusy
woj. bydgoskie
Stanowisko 2

Uniwersytet Łódzki
Katedra Archeologii

Badania prowadził dr Krzysztof walenta. Finansował Dni*
wersytet Łódzki 1 WKZ w Bydgoszczy. Dwunasty sezon badań*
Cmentarzysko kurhanowe kultury wlelharsklej 1 cmentarzysko
kultury pomorskiej*
Badania prowadzono w zachodniej części cnntar ryska,gdzie wytyczono dws wykopy o łącznej po
wierzchni 4SÛ m 2. Celen było rozpoznanie kolejnego wieńca kamiennego zauważonego w poprzednim sezonie
oraz przestrzeni sąsiadującej z tzw. grobem szamana*
Kykop obejmujący wieniec Nr 1 2 I przestrzeń doń .przylegającą miał powierzchnię ok. 2 ardw*
Odkryty wieniec zbudowany Być z niewielkich kamieni. Obstawa uszkodzona była w części północno-zachod
niej. H centrum znajdował się brak kamienny pod którym odkryto grób popielnicowy z następującym wypo
sażeniem; 3 brązowe zapinki A.Y.96, 2 żelazne zapinki A.V.96# brązowa bransoleta żmijowata i fr. dru
giej bransolety z brązu# szpila kościana, przęśllk gliniany, fr* stopionego szkła 1 stopionego srebrne
go przednioŁn, obok wieńca odkryto trzy groby popielnicowe kultury wlelbarskiej z uboższym wyposaże
niem oraz 3 groby skrzynkowe, 2 groby popielnicowe i grób jamowy kultury pomorskiej. Gróby popielnico*
we 1 grób jazowy były uszkodzone* szczególnie Interesujący wydaje się grób Jamowy, wokół którego odkry
to fragmenty niewielkiego wieńce kamiennego, drób teu zsajdowdł się pod warstwą eolicznego plasku# na
której zbudowany był wieniec kamienny kultury wlelbarskiej.
W drugim wykopie o powierzchni 2,5 ara# w-bezpośrednim sąsiedztwie tzw, grobu szazuina, odkryto
jedynie niewielkie naczynie kultury pomorskiej przykryte talerzom. Hewnątrz naczynia znajdowały alę
przepalona kości dwuletniego dziecka. Obiekt oznaczono jako grób popielnicowy, V części południowowschodniej omawianego wykopu, co najmniej 15 m od tzw. grobu szamana odkryto trzy groby popielnicowe
i grób jamowy kultury wlelbarskiej oraz 6 grobów skrzynkowych kultury pomorskiej* szczególnie Inte
resujący okazał się grób jamowy oznaczony tir 29, w którego wyposażeniu znajdował się unikatowy ska
rabeusz wykonany z masy ceramloanej pokrytej zieloną glazurą oraz brązowa zapinka Λ.ΠΙ.45 1 fragment
drugiej zapinki tego samego type, Ciekawy okazał się takie grób popielnicowy Nr 33 w wyposażeniu któ
rego odkryto złoty wisiorek groszkowaty, brązową klamerkę eoowatą, fr. brązowej bransolety ieijowatej#
szpilę kościaną, 2 szklane paciorki mełonowate, brązową sprzączkę do pasa, brązowe złącze ogniwkowe*
przetopione paciorki szklane i przetopiony przedmiot brązowy.
Groby skrzynkowe zawierały od 2 do 9 popielnic* W grobach występowały także przystawki, np.
V groble nr 14 odkryto 4 popielnice 1 4 przystawki grobowe, wśród popielnic dominował popularny typ
naczynia o chropowaconej powierzchni 1 gładzonej szyjce* Na uwagę zasługuje naczynie z grobu nr 10 o
bogatoj ornamentyce symbolicznej. Ponadto w badanej części cmentarzyska, pomiędzy grobami odkryto po
jedyncze naczynia, skupiska ceramiki 1 ułamki, ceramiki, będące zapewne śladami obrzędów ludności kul
tury pomorskiej*
Badania będą kontynuowane*

