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CIEPLEWO, st. 5, 
gm. Pruszcz Gdański, 
woj. gdańskie,
AZP 14-44/33
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CIEPLEWO, st. 6,
gm. Pruszcz Gdański, 
woj. gdańskie,
AZP 14-44/44
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CIEPLEWO, st. 8, 
gm. Pruszcz Gdański, 
woj. gdańskie,
AZP 1444/49

CZARNA, st. 6, 
gm. loco, 
woj. rzeszowskie, 
AZP 101-78/8

osada z wczesnej epoki żelaza 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w listopadzie przez mgr. Olgierda 

Felczaka (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku). Finansowane przez sp. z o. o. „Nowy Styl” 
w Cieplewie. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 360 m2.

Wydzielono 3 zasadnicze warstwy stratygraficzne: 1) orną — piasek szarobrązowy, lekko 
zwarty; 2) — piasek ciemnożółty, lekko wilgotny i zwarty; 3) typowo calcową — piasek jasno- 
żólty, dosyć sypki. Obiekty zalegały pod warstwą orną, na głębokości od 35 do 45 cm, a ich 
spągi zagłębiały się częściowo w warstwach 2 i 3. Odkryto m.in. dobrze zachowane palenisko 
o średnicy około 1,5 m i miąższości do 45 cm, w którego palenisku znaleziono liczne frag
menty ceramiki z wczesnej epoki żelaza oraz polepę. W pozostałych obiektach natrafiono 
głównie na ceramikę oraz niewielką ilość kości zwierzęcych. Zwraca uwagę brak przedmio
tów metalowych, co jest charakterystyczne dla osad z tego rejonu.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku. 
Badania zakończono.

ślady osadnictwa z wczesnej epoki żelaza 
ślady osadnictwa późnośredniowiecznego 

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w listopadzie przez mgr. Olgierda 
Felczaka (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku). Finansowane przez sp. z o. o. „Nowy Styl” 
w Cieplewie. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 300 m2.

Wydzielono 3 główne warstwy: piasek szarobrązowy, lekko zwarty (warstwa orna), piasek 
ciemnożółty, lekko wilgotny (warstwa 2), oraz piasek jasnożółty, sypki (warstwa 5). Odkryto 
jedynie luźne fragmenty ceramiki z późnego średniowiecza oraz jedną, dosyć dobrze zacho
waną jamę. Obiekt zalegał w obrębie żółtego piasku, lekko zwartego i wilgotnego (warstwa 2), 
na głębokości około 45 cm. Średnica jamy dochodziła do około 1 m, a miąższość do 40 cm. 
Na podstawie ceramiki obiekt należy datować na wczesną epokę żelaza. Nie stwierdzono 
warstwy kulturowej.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku. 
Badania nie będą kontynuowane.

ślady osadnictwa z wczesnej epoki żelaza 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 19 do 22 listopada 

przez mgr Zdzisławę Ratajczyk (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku). Finansowane przez 
sp. z o.o. „Nowy Styl" w Cieplewie. Przebadano powierzchnię 4 arów.

Warstwa kulturowa o miąższości 20-30 cm (ciemnobrunatny piasek drobnoziarnisty ze 
spalenizną) wystąpiła tylko w niektórych miejscach badanego obszaru bezpośrednio pod 
humusem (20-35 cm — szary piasek drobnoziarnisty), zalegającym na całej powierzchni sta
nowiska zawsze nad calcem (żółty, miejscami jasnobrunatny piasek żwirowaty). Zarysy 4 obiek
tów (jamy gospodarcze, odpadowe) odnotowano w północnej części stanowiska, na poziomie 
spągu warstwy kulturowej. Wszystkie miały kształt mniej lub bardziej wydtużonego owalu 
o wymiarach 1,20-2,50 cm, profil nieckowaty i głębokość 60-80 cm. Pozyskano skromną 
ilość zabytków ruchomych w postaci: 2 odlupków krzemiennych oraz 4 ułamków naczyń 
glinianych z partii brzuśca, nieornamentowanych, o powierzchni zewnętrznej chropowaconej.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku. 
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Informatorze Archeologicznym”.

Badania nie będą kontynuowane.

osada grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej (okres halsztacki C)
Ratownicze badania wykopaliskowe, w związku z otwarciem piaskowni, przeprowadzone 

w dniach od 22 czerwca do 29 lipca przez mgr. Piotra Miturę (Muzeum Okręgowe w Rzeszo
wie). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 750 m2.

Oczyszczono profile piaskowni i wyeksplorowano istniejące tam obiekty, a następnie zba
dano teren bezpośrednio narażony na zniszczenie. Odkryto 123 obiekty i dołki posłupowe 
(nie numerowano dołków posłupowych towarzyszących większym obiektom). Liczny mate
riał zabytkowy reprezentuje wyłącznie ceramika z okres halsztackiego С — naczynia typu gar
nek z dziurkami pod krawędzią, talerze-placki.
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