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KAACZYIT, gm.Inowrocław
woj.bydgoskie
Stanówiак;о 16

patrz
neolit

КОЙНОВ, gm.Pietrowioe Wielicie
woj.katowickie
Stanowiako 11

patrs
neolit

KOŁUDA WXXÏKA,gm.Janikowo
»oj.bydgoskie

patrz
wceesne ire&niowiecŁe

Stanowisko 1

KOTOWICÊt gm.Brwinów

woj .warszawskie

Muzeum Starożytnego Hut
nictwa Masowieckiego
w Prusskowle
Uniwersytet ffarsaswski
Instytut Archeologii

Badania prowadzili Marek Tereszkowskl i agr Ste
fan Woyda. Pinaneował Zarząd Autoetrad. Drugi se
zon badań. Osada produkcyjna^p<5inolateńoko-rzyTnska i osada irednlowleozna III-IIY w.
Kontynuowano retownlese badania czeécl stanowiska zagro
żonego budową autoatrady. Odkryto 88 obiektów, z fasy pierwszej
/oseda pićnolatedflko-rzymeka/ pochodzi 20 pieoów do wytopu że
lem, 9 palenisk, 2? ja» o charakterze osadniczym. Z fasy dru
giej /w ada éredniowiecEna/ 7 półzlemianek mieszkalnych, 24 jaaty
o charakterze osadniczym» 1 studnia. Łącznie w ciągu dwu sezo
nów zbadano obszar 11.700 b2, realizując cały program prac ra
towniczych.
Materiał złożono w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowiec
kiego w Pruszkowie.
Badania zakończono.

Κ0ΜΛΙΚΙ, gm.Tychówo
woj.koszalińskie
Stanowisko 1

Uniwersytet i·.A.Kiekiewioza
Katedra Archeologii
w Possaniu .

Badania prowadziła mgr Hanna Ko<SkarKren* pod
kierunkiem prof»dr.hab.Jana Żaka. finansował
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UAM ir Poznaniu· Szósty i ostatni a·son ba
dań. Stanowisko wielokulturowe.
Badania w 1977 r. 0koncentrowano w południowej części sta
nowiska celem uobwyoenia Jego południowej granicy. « zwłaszcza
zasięgu cmentarzyska. Ta obazarze 45O m2 odsłonięto 26 obiektów
archeologicznych w tym 21 jam, 3 groby, 1 palenisko i 1 pieo,
a takte 11 Jan poelupowych* Oaałonlęte obiekty układają się w
trzech poziomaoh osadniczych, a mianowioie eą to 2 osady i 1
cmentarzysko ■
Pierwszy poziom oeadnlozy stanowi osada, s którą wiąis się
11 jam w postaci dużych owalnyoh plan miaowatych w profilu. 3 ■
nich zawierały fragmenty ceramiki, a dwie tylko fragmenty węgli
drzewnych. W pozostałych nie stwierdzono zawartości archeolo
gicznej* Osada ta na podstawie ceramiki datowana Jest na wczes
ny okres lateński i wiąże się s kulturą pomorską.
Drugi poziom osadniczy stanowi omentarzyako z późnego okre
su rzymskiego. V obecnym sezonie odsłonięto 3 pochówki szkiele
towe, z których 1 /grób 23/ wyposażony był w ceramikę, sprzącz
ce. do pasa z fragmentami skóry i fragmenty dwóch żelaznych zapi
nek konstrukcji kuszowatej. Pozostałe dwa pochówki zawierały
Jedynie ceramikę. Oroby były bardzo słabo zaobowane· Szkielety
rozłoiyły się całkowicie. Cmentarzysko to ma charakter blrytualny /zarejestrowano na nim trzy pochówki oiałopalne/ i datowane
Jest na fazę C1,C2, D okresu wpływów rzymskiob.
Trzeoi poziom osadniczy etanowi osada, z którą wiąlą się
2. Jamy, 1 palenisko i 1 pieo. Jedna z Jam zawierała artefakty
krzemienne, 2 nikłe fragmenty oeramikl i węgle drzewne·
Palenisko o luźnym układzie kamieni obok spalenizny z węglami
drzewnymi zawierała lulle lełacne· Pieo, najbardziej na połud
nie wysunięty obiekt tego stanowiska, skonstruowany był z nie
wielkich rozmiarów kamieni otoozonych warstwą mocno przepalonej
polepy. Osada ta datowana jest аа 1Г wiek naszej ery.
Badania w Kawałkach zakończono.

KRUPICB, gm.Siemiatycze
woj.białostockie
Stanowisko IÀ

Konserwator Zabytków JLrchsolo·
glcznych
w Białymstoku

Badania prowadził dr Jan Joskanis.Finansował
WKZ w Białymstoku. Czwarty sezon badań· Cmen
tarzysko kultury przeworskiej okresu późnolateńskiego 1 rzymskiego, z grobami kultury
wielbarsko-ceoelskieJ.
Celem badań było uchwycenie półnoonego fcrańoa cmentarzys
ka. Przebadano przestrzeń o łącznej powierzchni BC m2 sąsiadują-

