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Materiały i dokumentacja z badań znajdują się w Muzeum Warmii i M azu w Olsztynie. 
Przewiduje się kontynuację badali.

I  Kałków, gm  Panidw woj. kieleckie SL 2 patrz póine średniowiecze

Kamionaez, gm. W arta, 
woj. sieradzkie,
SŁ 3, AZP: 68-44/67

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne 
w Lodzi

Badania prowadziły dr Irena Jadczykowa i mgr Ewa Kuiylak. Finansowa! WKZ 
w Sieradzu. Drugi sezon badań. Cmentarzysko kultury pomorskiej.

Badania powadzono na cmentarzysku położonym na skraju wydmy, nie opodal drogi z Sieradza do Włynia, 
na granicy wsi Kami on acz —  Włyń Kolonia, na polu należącym do p. Kubiaka.

Zbadano przestrzeń o  p o w .  82.5 ra2, natrafiając zarówno w  warstwie ornej, jak i w podglebiu na liczne 
fragmenty ceramiczne. Na głęb, 30 i 75 cm. pod powierzchnią warstwy ornej odkryto 2 groby kloszowe ciasno 
obudowane kamieniami.

Cmentarzysko zostało zniszczone w trakcie uprawy roli.
Badania Zaltoricwno-

i  Lei no. gm. Brusy woj. bydgoskie SL 2 patrz okres rzymski

L ubna, gm. Czersk, I Uniwersytet Łódzki Katedra Archeologii
woj. bydgoskie, I
SŁ 1. AZP: 23-38/1_________________ I

Badania prowadził dr Tadeusz Grabarczyk. Finansował Uniwersytet Łódzki. Pierwszy 
sezon badań. Cmentarzysko kultury pomorskiej i  wczesnego i środkowego okresu 
lateńskiego.

Odsłonięto 90 m2 powierzchni na cmentarzysku, znanym г  wcześniejszych odkryć dokonanych w 1904 r. 
Odkryto grób bezpopielnicowy oraz duże skupisko ceramiki ze zniszczonych grobów (skrzynkowych?). Wy klejone 
naczynia z tego skupiska pozwoliły okreSlii chronologię obiektu na wczesny i Środkowy okres lateński.

Materiał znajduje się w zbiorach Katedry Archeologii UŁ.
Prace badawcze nic będą kontynuowane.

Mi к о го w o -Lej л i ct wo, gm. C zarna П Uniwersytet im. Atlanta Mickiewicza
D ąbrówka, woj. s tu p sk ie ,  U w  Poznaniu
SI. 5, AZP: 10-34/64 Д ----------------------------------------------------------------

Badania prowadził mgr Andrzej Pankowski i Agnieszka Żuk (autor sprawozdania:
J. Wierzbicki). Pierwszy sezon badaâ Finansował WKZ w Słupsku. Cmentarzysko 
ludności kultury pomorskiej.

Wiosną 19SS t  wy eksplorowano tu przypuszczalnie tylko jeden, silnie zniszczony przez orkę leiną grób, 
z bliżej nieokreśloną w formie obstawą lub brukiem kamiennym. Siadów jamy grobowej nie stwierdzona Odkryto 
fragmenty 3 popielnic z pokrywami oraz kilkanaide ułamków małych przystawek. Pomiędzy fr. ceramiki wystąpi
ły też liczne przepalone koici ludzkie (dwóch techników: dorosły i dziecko). Szczątkom tym towarzyszyły wyroby 
z brązu: l) kółko o irednicy 26 mm, 2) pierścionek Sr. 20 mm. 3) pierfcionek spiralny Sr. 18 mm, 4) fr. zawieszki 
lub okucia w kształcie zawieszki binoldowatej, 5) fr. drutu brązowego (fr, fibuli?), 6) kółko z guzami (tzw. 
Kootenring lub Warzcnring) ir. 26 mm, 7) podobne kółko Sr, 32 mm. 8) fr. następnego identycznego kółka oraz 
pierScień szklany ir. 36 mm o barwie bladozielonej z wtopionymi żółtymi nitkami szklanymi typu 23 wg Hacver- 
niefc. Zbiór г  1988 r. datować można na Środkową fazę młodszego okresu prze ±zym side go (A2a).

W lipcu 1989 г w pobliżu w. w. grobu (grobów?) założono wykop 10x5  m. Odsłonięto jedną połowę kurhanu 
o niewielkim nasypie (raczej w formie bruku kamiennego) o Średnicy 5 m. W centrum kurhanu odkryto grób 
ciałopalay. jamowy, bezpopielnicowy, a w odległości 1  m od niego domniemany grób 2 , w którym jednak wystąpi
ły jedynie 3 fr. przepalonych koici. Ogółem w trakcje badan uzyskano 18 fragmentów ceramiki, (1 ft. w obrębie 
grobu 1), I fr. pierścionka brązowego z dnilu spiralnie skręconego (grób 1) oraz 20 fr. kości.

Badania nie będą kontynuowane.

Odry, g m .  Czersk, 
woj. bydgoskie,
SŁ 2, AZP: 21-38

Uniwersytet Łódzld Katedra Archeologii

Badania prowadziła dr Elżbieta Grze!akowska. Finansował Uniwersytet Łódzki


