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Miejscowość Juszkowo, położona jest na zachód 
od miasta Pruszcz Gdański, na pograniczu terenów 
Pojezierza Kaszubskiego i  Żuław Wiślanych. Jest to 
teren pagórkowaty, zbudowany na glebach na glinia-
stej i piaszczystej podstawie (por. Kondracki  J., 1980, 
s. 272, ryc. 99).

W samej miejscowości zlokalizowanych jest 
łącznie aż 66 stanowisk archeologicznych. Na kilku 
z  nich prowadzono prace wykopaliskowe, w  różnym 
zakresie (stanowiska 1, 3, 6, 8, 28, 47). Duża ich część 
została odkryta w 1992 r. w  trakcie badań Archeolo-
gicznego Zdjęcia Polski, prowadzonego na obszarze 
14–43 przez Janusza Podgórskiego.

Samo stanowisko nr  3 rozciąga się na połu-
dniowy-wschód od wsi Juszkowo, na rozległej tera-
sie pomiędzy rzeką Radunią a  obecnie nieużywany-
mi torami kolejowymi linii Pruszcz Gdański-Straszyn 
(ryc.  1–5). Do pierwszych odkryć w  obrębie „dzi-
kiej żwirowni” miało według L. J. Łuki dochodzić już 
po II wojnie światowej, badania ratownicze podjęto 
w 1963 roku (Łuka L. J., 1966, s. 21). Początkowo (do 
1969 roku) stanowisko to występowało w  literaturze 
przedmiotu jako Będzieszyn, stanowisko  1 (np. Pod-
górski  J., 1970, s.  65–66)1. Właściwe prace wykopali-
skowe w Juszkowie rozpoczęto w roku 1966 i z prze-
rwami prowadzono je do 1976 (prac na stanowisku 
nie prowadzono w 1970 i 1975 roku)2. W czasie tych, 
licząc łącznie 10 sezonów badawczych odsłonięto wy-

 1 Niestety, to dosyć niefortunne określenie pokutuje do dziś, 
powodując, że część badaczy powołuje się na odkrycia w Będzie-
szynie (cytując za Łuka L. J., 1966, s. 21–23), a potem osobno na 
stanowisko w  Juszkowie (cytując bez opisu Podgórski  J., 1971). 
De facto mówi się w  ten sposób o  tym samym  stanowisku.
 2 W 1975  r. prace przeniesiono na północ w  obręb odkry-
tej przy budowie obwodnicy Trójmiasta wczesnośredniowiecznej 
osady (stan.  8). Położenie tego stanowiska wskazuje na możli-
wość włączania go w  obręb jednej strefy osadniczej wraz ze sta-
nowiskiem nr 3.

jątkowe w swoim znaczeniu stanowisko osadnicze, bę-
dące jak się wydaje, sercem tego mikroregionu osad-
niczego (por. np. Łuka  L.  J., 1983, s.  16) (ryc.  6,  7).

Rezultaty prac – bogactwa omawiano dotąd tyl-
ko skrótowo, hasłowo traktując konieczność pełniej-
szego wydania katalogu źródeł ze stanowiska (np. Łu-
ka  L.  J., 1966, s.  21 –23; Podgórski  J., 1971, 1971a, 
1979, 1982). Pod kątem przyszłej publikacji wykona-
no kilka rodzajów badań specjalistycznych, angażując 
specjalistów z  wielu dziedzin. Byli to M.  Sobociński 
(kości zwierzęce), J.  Filuk (kości ryb), Z.  Gądziń-
ski (węgiel drzewny) i  M.  Klichowska (zboże) oraz 
J. Piaskowski (próba metaloznawcza)3. Pomimo upły-
wu ponad 50 lat od zapoczątkowania badań w  Jusz-
kowie publikacja ta jednak nie ukazała się. Prace nad 
jej wykonaniem zostały niemal zupełnie zawieszone 
po śmierci wieloletniego kierownika prac w  Juszko-
wie, J.  Podgórskiego, w  1993 roku. O  konieczności 
ich wznowienia wzmiankowano w  literaturze wielo-
krotnie (np. Fudziński M., 2005, s. 101).

Opracowanie materiałów z  Juszkowa było moż-
liwe dopiero dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, przeznaczonego na reali-
zację zadania Dziedzictwo kulturowe, priorytet Ochro-
na zabytków archeologicznych na realizacje zadania 
pt. „Ośrodek starożytnego brązownictwa pomor-
skiego we wczesnej epoce żelaza w  Juszkowie, gm. 
Pruszcz Gdański” (numer umowy 4692/16/FPK/NID 
z  23 maja 2016). W  ramach projektu podjęto liczne 
działania, to znaczy dokonano digitalizacji i  cyfryza-
cji całej dostępnej dokumentacji polowej z  Juszkowa, 
ponownej konserwacji części zabytków, wykonano 
dokumentację rysunkową, a  także dokonano ich no-

 3 Niestety materiał wydany do badań specjalistycznych 
w  większości nigdy nie został zwrócony, bazować można dziś 
tylko na tekstach wyników, zgromadzonych w archiwum nauko-
wym MAG.

Wstęp
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wego opisu. Przeprowadzono badania petrograficzne 
ceramiki pod kątem określenia jej technologii, struk-
tury i  temperatury wypału.

Przy publikacji pradziejowych materiałów za-
bytkowych, w  tym także pochodzących z  okresu 
wczesnej epoki żelaza, zastosowano klasyczny układ. 
Główną część tworzy rozbudowany katalog materia-
łów zabytkowych, po nim natomiast następuje część 
analityczna wraz z wnioskami oraz tablice z materia-
łem zabytkowym i  wizerunkami stanowiska i  obiek-
tów. Forma ta była już wielokrotnie stosowana (np. 
Gedl M., Szwed J., 1965; Janikowski J., 1974; Fudziń-
ski  M., Rożnowski  F., 1997; Fudziński  P., 2011). Do-
datkowym elementem pracy jest specjalistyczne opra-
cowanie petrograficzne fragmentów ceramiki.

Długoletni proces badań w Juszkowie pozostawił 
ślady w zgromadzonej dokumentacji archeologicznej. 
Należy podkreślić staranność jej wykonania zarówno 
w  elementach opisowych, jak i  w dokumentacji ry-
sunkowej oraz fotograficznej. Niestety wielu elemen-
tów po latach nie udało się już odtworzyć. Powodów 
można wymienić tu kilka.
 a) W trakcie badań na osadzie w Juszkowie w 1963 

roku prowadzono numerację odkrytych obiek-
tów od numeru 1 do 41. Z  obiektów wydziela-
no niekiedy poszczególne ich części, numero-
wane osobno. Dotyczyło to zwłaszcza dużych 
jam (obiektów mieszkalno-produkcyjnych), któ-
re były dzielone przy cięciu profilowym (np. ja-
ma 17A, 17B). Niekiedy części obiektów otrzy-
mywały znaczniki literowe, na przykład jama 
A, będąca częścią jamy nr  19. Podział ten nie-
uchronnie wprowadzał chaos, zabytki z  wyżej 
opisywanego obiektu nr  19 były rozbijane na 
kilka „podobiektów”. Paleniska odkryte w  na-
warstwieniach jam (np. jama 39 i  palenisko 39), 
chociaż związane ze sobą, były opisywane osob-
no. Obiektom nietypowym nie nadawano nume-
ru („chata”) lub nadawano go według osobnej 
numeracji ( skupisko 1).

 b) Materiałom z  powierzchni stanowiska i  wyko-
pów nadawano opisy (np. ar 5)4, lub mało zna-
czące określenia własne („piaśnica w  pobliżu 
Raduni”, „wschodnia część stanowiska”).

 4 System ten stosowano pomimo ewidentnych problemów 
z  określaniem położenia w  obrębie arów, których numeracja na 
przestrzeni kolejnych sezonów badawczych ulegała zmianom, 
konsolidacji lub podziałom. Określenia te dzisiaj są już jednak 
mało czytelne. 

 c) W  czasie badań w  1966 roku doszło do zdu-
blowania numeracji, nadano ją bowiem od nu-
meru 1 do numeru 26. W  toku opracowania 
dokumentacji wszystkim tym obiektom doda-
no w  nazwie literę  A (np. jama 1A, 2A, 3A). 
Przy podziale obiektów stosowanym w  trakcie 
prac w  1963 roku doprowadziło to do sytuacji, 
w  której funkcjonowały obok siebie materiały 
z obiektów na przykład nr 17 i 17A, zupełnie ze 
sobą nie związanych (odkrytych w  różnych la-
tach i w różnej części stanowiska)5.

 d) W  trakcie badań w  1967 roku numerację dla 
odkrytych obiektów kontynuowano od nume-
ru 27 do numeru 50. Zakres od numeru 27 
do numeru 41 zdublowano więc z  badaniami 
z  1963 roku i  nie pociągnęło to za sobą żadnej 
późniejszej korekty (na wzór takiej z  1966  r.). 
Na potrzeby obecnego opracowania numerację 
obiektów zamieniono w  systemie, na przykład 
27/1967 (co miało wiązać odkryty obiekt z kon-
kretnym sezonem badawczym).

 e) W  katalogu zabytków nie ujęto tych zabytków, 
które zaginęły (np. żarno kamienne odkryte 
w  trakcie prac wykopaliskowych w  latach sie-
demdziesiątych), jeżeli w  dokumentacji z  badań 
nie natrafiono na ich chociażby podstawowy 
opis.  Materiały opisane w  katalogu naukowym, 
których obecności nie stwierdzono w  zbiorach 
muzeum, zostały przedstawione na podstawie 
dostępnej dokumentacji.

 f) W katalogu materiałów zaprezentowano również 
materiały zabytkowe, których pochodzenie nie 
było pewne (co znalazło odbicie w  dokumenta-
cji katalogowej zabytków – np. jama 238?).

 g) Pomimo objęcia stanowiska w  Juszkowie bada-
niami wykopaliskowymi, pomiędzy kolejnymi 
ich sezonami dochodziło niekiedy do odkryć 
przypadkowych (przede wszystkim Podgórski  J., 
1979). Obiekty wówczas wyeksplorowane nie 
otrzymały żadnej numeracji (jedyne określenia 
to np.: „ze zniszczonych jam”), zaś miejsca od-
kryć nie były najczęściej w ogóle zaznaczane.

 h) Nie zachowała się żadna dokumentacja rysunko-
wa obiektów, odkrytych w trakcie badań w 1971 
roku.

 5 Obiekt nr 17A, wydzielony z obiektu nr 17 w trakcie badań 
w  1963  r. i  obiekt przemianowany w  trakcie prac gabinetowych 
nad dokumentacją w 1966 r. (również nr 17A). 



Wstęp

 i) Sposób opisywania badanych powierzchni był 
bardzo niespójny. System podziału arów zmie-
niał się na przestrzeni 13 lat, w  których one ba-
dania trwały i  uniemożliwił wykonanie jednego 
spójnego planu założonych na stanowisku wyko-
pów. Powodem był także fakt, że w  trakcie ba-
dań w 1963 roku takiego planu nie sporządzono 
w  ogóle. W  dokumentacji polowej z  1974 roku 
znajdował się częściowy plan badań w południo-
wej części stanowiska z  1972 roku, na którym 
zaznaczono tylko lokalizację 57 obiektów (w tym 
sezonie badawczym odkryto ich 116). Nie za-
znaczano miejsc zakładania niektórych wykopów 
sondażowych (np. w  1976  r.), co ma znaczenie 
wobec faktu, że z  tego sondażu pozyskano wię-
cej materiału zabytkowego, niż ze wszystkich 
odkrytych w  tym sezonie badawczym obiektów 
archeologicznych. W  pracy opublikowano zdigi-

talizowane pojedyncze plany badanych przestrze-
ni stanowiska, mając głęboką nadzieję, że nawet 
te szczątkowe dane okażą się pomocne dla re-
konstrukcji i  studiów nad formami osadnictwa 
we wczesnej epoce żelaza na Pomorzu.

 j) Wobec opublikowania podziału form odlew-
niczych z  Juszkowa (Podgórski  J., 1982) zdecy-
dowano się nawiązać do podziału zastosowane-
go przez tego badacza, przy wykorzystaniu jego 
ustaleń typologicznych. Postępowanie naukowe 
w tym wypadku pozwoliło rozszerzyć zakres po-
jęć i analogii zaproponowanych przez badacza.
Autorzy dziękują recenzentom tomu za liczne 

uwagi. Gorące podziękowania i  słowa wdzięczności 
przekazujemy Działom Muzeum Archeologicznego 
w  Gdańsku: Pracowni Cyfryzacji i  Archiwizacji oraz 
Działowi Konserwacji za wykonanie digitalizacji po-
lowej oraz konserwację zabytków.
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Rozwój badań nad szeroko pojmowaną prahisto-
rią Pomorza Gdańskiego i  jego dziedzictwem kultu-
rowym był na przestrzeni lat procesem bardzo zło-
żonym, opartym na spuściźnie pozostawionej przez 
wielu badaczy. Wywodzili się oni z wielu kręgów kul-
turowych, w różny też sposób dokonywali interpreta-
cji zaistniałych odkryć. To samo zjawisko dotyczyło 
zarówno dużych połaci terenu, jak i lokalnych mikro-
regionów, uwzględnianych tutaj jako region szeroko 
pojętej dolnej części biegu Raduni i   Kłodawy.

W XIX wieku rozwój nauki gdańskiej, związa-
nej najpierw z  działalnością Towarzystwa Przyrodni-
czego, a  potem Komisji Antropologicznej (1872  r.), 
otwierał zdecydowanie pierwszy rozdział historii ba-
dań omawianego obszaru. Pamiętać należy, że opisy-
wany teren znajdował się wówczas w  zakresie tery-
torialnym Prus.  Opiekę nad jego zabytkami przejęło 
Muzeum Prowincjonalne Prus Zachodnich w  Gdań-
sku (por. Grabarczyk T., 2014, s. 13).

Jako jedno z pierwszych odkryć w rejonie dolnej 
Radunii i Kłodawy należy wymienić znalezisko z Rot-
manek, gdzie w  1873 roku W.  Kauffmann miał od-
kryć fragmenty 17 różnych popielnic (Grabarczyk  T., 
2014, s. 87). Prawdopodobnie o tym samym stanowi-
sku wspomina w  swojej pracy  L.  J.  Łuka który pisze, 
że do kolejnych odkryć miało tam dochodzić jeszcze 
w  początkach XX wieku (Łuka  L.  J., 1966, s.  339). 
Na rok 1876 datuje się prace tego samego badacza 
na  cmentarzysku kultury pomorskiej w  Arciszewie 
(Grabarczyk  T., 2014, s.  93). W  latach 1873 i  1874 
O. Helm przeprowadził prace ratownicze w Straszynie. 
Z 3 odkrytych wówczas grobów skrzynkowych pozy-
skano łącznie 14 popielnic, szczypce żelazne i  frag-
menty szpil (Łuka L. J., 1966, s. 381). Wyjątkowe były 
odkrycia W. Kauffmanna i W. Mannhardta w Bielko-
wie, na jednym ze wzgórz położonych właśnie nad 
Radunią. Zbadali oni tam łącznie około 30 grobów 

skrzynkowych, odkrywając wiele popielnic twarzo-
wych6. Duże cmentarzysko między innymi z 10 popiel-
nicami twarzowymi, zostało też zbadane w Bielkówku, 
gmina Kolbudy (por. Grabarczyk T., 2014, s. 96). Du-
ża ilość odkryć z tego okresu miała też miejsce w róż-
nych punktach dzisiejszego miasta Pruszcz Gdański. 
L.  J.  Łuka wspomina tu między innymi daty 1882 
i 1898 r. W jednej z popielnic twarzowych, z wyobra-
żeniem napierśnika miała wystąpić pojedyncza musz-
la Kauri (Łuka  L.  J., 1966, s.  326). Prawdopodobnie 
z tego okresu pochodziły też odkrycia grobu lub gro-
bów z  popielnicą twarzową, przechowywaną obecnie 
w  zbiorach Muzeum Archeologicznego w  Gdańsku7.

W 1884 roku H.  Conwentz i  G.  Demetrius 
von Kleist przeprowadzili badania na  cmentarzysku 
w  Przyjaźni, gmina Żukowo (Grabarczyk  T. 2014, 
s.  102)8. Bogaty w  odkrycia był także rok 1887. 
W  miejscowości Bielkówko K.  Lakowitz zbadał 
grób skrzynkowy (Grabarczyk  T. 2014, s.  107)9. 
W  1887 i  1897  P.  Kumm i  H.  Conwentz oraz wła-
ściciel pola C.  Sieg przeprowadzili prace ratowni-
cze w  Kolbudach. Z  licznych grobów skrzynkowych 
tam odkrytych pochodziły popielnice twarzowe, że-
lazna brzytwa oraz paciorki szklane i  bursztynowe 

 6 Niestety pomimo dużej ilości odkrytych zabytków 
okres II  wojny światowej w  zbiorach muzealnych przetrwała 
tylko jedna pokrywa popielnicy, znajdująca się w  zbiorach 
Muzeum Archeologicznego (inw. 1955:154). Z  dużej literatury 
przedmiotu opisującej odkrycie wymienić należy wzmianki 
w pracy G. Ossow skiego (Ossowski G., 1881, s. 57) i czasopiśmie 
„Amtlicher Bericht….” (1894, s.  28). Zwraca uwagę fakt, iż 
w  źródłach podawane są różne ilości odkrytych na stanowisku 
popielnic twarzowych (od 2 do 14 – por. Ossowski  G., 1881, 
s. 57; Łuka L.  J., 1966, s. 26). 
 7 Archiwum naukowe MAG, inw. 1953:2.
 8 Stanowisko znane wcześniej jako Łapino (Łuka  L.  J., 1966, 
s. 240–241).
 9 L.  J.  Łuka podaje informacje o  2 grobach skrzynkowych, 
czworokątnych (Łuka L.  J., 1966, s. 25). 

Historia odkryć i  badań 
z  okresu późnej epoki brązu i  wczesnej epoki żelaza 

w  rejonie dolnego biegu Raduni i  Kłodawy 
(wraz z  miastem Pruszcz Gdański)
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(Amtl. Ber. W. P. M., 1897, s. 30; Kwapiński M., 1999, 
s.  90). H.  Conwentz przeprowadził natomiast prace 
na dużym  cmentarzysku w  Łęgowie. Łącznie z  kilku 
grobów skrzynkowych pozyskano liczne popielnice 
(Amtl. Ber.  W.  P.  M., 1891, s.  14). Pierwszy etap za-
interesowań starożytniczych ówczesnych czasów za-
myka rezygnacja i  wyjazd z  Gdańska A.  Lissauera 
w  1892 roku. Spowodowało to zmiany w  Komisji 
Antroplogicznej (Grabarczyk T. 2014, s. 13). W oma-
wianym regionie nadal jednak prowadzono prace. 
W 1900 roku W. Kutschkowski przprowadził badania 
w Jankowie Gdańskim, a P. Kumm w Klonowie Dol-
nym (Grabarczyk  T., 2014, s.  12510). W  1901 w  Lu-
blewie Gdańskim P.  Kumm przeprowadził prace ba-
dawcze. Następne odkrycia w  tej miejscowości miały 
miejsce w  1902 i  1903 oraz 1908 roku11. Z  odkryć 
dokonywanych na terenie tej miejscowości, zarów-
no z  końca XIX, jak i  początków XX wieku, pocho-
dziła przechowywana w  Muzeum Archeologicznym 
w  Gdańsku pojedyncza popielnica twarzowa12. Trzy 
popielnice twarzowe pochodziły natomiast z  gro-
bu skrzynkowego odkrytego w  1902 roku w  Busz-
kowych, gmina Kolbudy (Amtl. Ber.  W.  P.  M., 1902, 
s.  28; Grabarczyk  T., 2014, s.  129). W  1901 w  Żuk-
czynie, gmina Pruszcz Gdański, w  wydobytej z  od-
krytego grobu skrzynkowego popielnicy twarzowej 
znaleziono 2 muszle Kauri (Łuka L.  J., 1966, s. 448).

Wyjątkowe pod względem rozmachu były nato-
miast prace W.  Kutschkowskiego na  cmentarzysku 
w  Pręgowie Górnym, gmina Kolbudy. Z  odkrytych 
tam licznych grobów skrzynkowych pochodziło łącz-
nie 56 popielnic, w  tym 9 twarzowych (Łuka  L.  J., 
1966, s.  324)13. W  1906 doszło do ponownego od-
krycia grobu skrzynkowego w  Rotmance (badania 
nauczyciela dr Lieraua, por. Grabarczyk  T., 2014, 
s. 135). W 1907 przeprowadzono również badania ra-
townicze na rozległym cmentarzysku kultury pomor-
skiej w Ostróżkach, skąd miały pochodzić 22 popiel-
nice twarzowe, w  tym niektóre z  rysunkami między 
innymi jeźdźca i  wozu (Amtl. Ber.  W.  P.  M., 1907, 
s.  23–24, ryc.  13, 16; Kwapiński  M., 1999, s.  133)14. 

 10 Kontynuacja prac w 1901 r.
 11 Badania W. Kutschkowskiego por. Amtl. Ber. W. P. M. 1908, 
s. 27.
 12 Informacja z Archiwum Naukowego MAG inw. 1953:40
 13 Jedna z pozyskanych wówczas popielnic twarzowych w zbio-
rach Muzeum Archeologicznego w Gdańsku (inw. 1953:11).
 14 W zbiorach Muzeum Archeologicznego w  Gdańsku pożo-
gę wojenną przetrwała popielnica twarzowa i  pokrywa (1953:39, 
1965:18)

Z odkryć dokonanych przed I wojną światową zwra-
cają jeszcze uwagę odkrycia popielnic twarzowych 
w  Rekcinie, gmina Pruszcz Gdański (Ossowski  G., 
1881, s.  57), czy grobu skrzynkowego w  Żuławie, 
gmina Pruszcz Gdański (Łuka  L.  J., 1966, s.  450). 
Z  odkryć na terenie Prędzieszyna (obecnie część 
Straszyna) pochodziły między innymi fragmenty po-
pielnicy twarzowej i  szczypce brązowe (Łuka  L.  J., 
1966, s.  323). Jedynym Polakiem działającym aktyw-
nie w tym rejonie był G. Ossowski, który w 1877 ro-
ku przeprowadził badania w  Matarni (Ossowski  G., 
1879, tabl. XXIII). Należy zwrócić uwagę, że w okre-
sie do I  wojny światowej niemal nie znano odkryć 
osadniczych. Sytuacja ta nieprędko zresztą miała 
się zmienić. W  okresie od około 1915 do 1953 ro-
ku (czyli do powołania działu archeologii Muzeum 
Pomorskiego) działalność na tym terenie osłabła. 
Można wymienić tu tylko pojedyncze informacje, 
między innymi o  odkryciu w  1938  r., trzech grobów 
skrzynkowych w  Żukczynie, gmina Pruszcz Gdański 
(Gothiskandza, heft 1, 1939, s.  75). Groby skrzynko-
we były też odkrywane między innymi w  1939 ro-
ku, w  samym Pruszczu Gdańskim (Łuka  L.  J., 1966, 
s.  326). Na okres po II wojnie światowej datuje się 
natomiast znalezisko z  Gdańska, z  dzielnicy Święty 
Wojciech, gdzie w  1946 roku w  trakcie prac rolnych 
odsłonięto grób skrzynkowy (?)15. Z  odkryć dokona-
nych w  Gdańsku-Lipcach w  zbiorach Muzeum Ar-
cheologicznego w  Gdańsku zachowała się natomiast 
pojedyncza popielnica  twarzowa16.

Nowy rozdział badań i zainteresowań późną epo-
ką brązu oraz wczesną epoką żelaza na omawianym 
terenie otworzyło powołanie działu archeologii Mu-
zeum Pomorskiego, przekształconego następnie w sa-
modzielne Muzeum Archeologiczne (por. Paner  H., 
Fudziński M., Godon K., 2005, s. 12). Muzeum pod-
jęło szeroką akcję badań powierzchniowych (a także 
Archeologicznego Zdjęcia Polski) i wykopaliskowych, 
między innymi na terenie samego miasta Pruszcz 
Gdański i  w okolicy. Duża osada z  okresu wczesnej 
epoki żelaza została odsłonięta w 1974 roku w Prusz-
czu Gdańskim, przy ulicy Podmiejskiej. Z  licznych 
obiektów osadniczych tam odkrytych należy wymie-
nić piec do wypalania wapna i  jamę z  dużą ilością 

 15 Którego inwentarz znajdował się dawniej w posiadaniu oso-
by prywatnej w Gdańsku Św. Wojciechu (Łuka L. J., 1966, s. 110). 
 16 Informacje archiwum naukowego Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku.
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surowca bursztynowego (por. np. Podgórski J., 1979a, 
s.  315–316). Groby z  okresu wczesnej epoki żelaza 
odkrywano tam na  cmentarzysku (stan.  7) z  okresu 
przedrzymskiego i wpływów rzymskich (Pietrzak M., 
1986, s.  107). Ślady osadnictwa z  okresu wczesnej 
epoki żelaza zostały odsłonięte na kolejnym  cmen-
tarzysku (stan.  6 – por. Pietrzak  M., Tuszyńska  M., 
1994, s.  63). Fragment osady produkcyjnej z  wcze-
snej fazy okresu halsztackiego (okres Ha C) odsłonię-
to w  Pruszczu Gdańskim, w  zachodniej części mia-
sta, na terenie przylegającym do rozlewisk Raduni. 
Z  badań w  latach 1983–1984 pochodziło łącznie kil-
kadziesiąt palenisk i  kilka jam (Fudziński  M., 2015, 
s.  193, ryc.  3). W  1972 roku J.  Podgórski i  M.  Pie-
trzak przeprowadzili badania ratownicze w  Straszy-
nie, odsłaniając pozostałości silnie zniszczonego gro-
bu skrzynkowego (por. Fudziński  M., Adamska  E., 
Fudziński P., 2005, s. 328).

Jako kontynuację zainteresowań pradziejami re-
jonu dolnej Raduni można wymienić penetrację te-
renu Juszkowa na wielokulturowym obiekcie poło-
żonym w  pobliżu stanowiska nr  3 (stanowisko  1). 
Na osadzie datowanej także na okres epoki kamie-
nia, okres wpływów rzymskich i  średniowiecze od-
słonięto pozostałości silnie zniszczonego  cmentarzy-
ska, datowanego przez J. Podgórskiego na okres Ha C 
(Podgórski  J., 1979b, s.  129–130, 295)17. W  latach 
1985–1986  r. prace wykopaliskowe przeprowadzo-
no w  Rotmance, gm. Pruszcz Gdański. Stanowisko 
to datowane było na schyłek epoki brązu i  wczesną 
epokę żelaza (por. Paner  H., Godon  K., 1986, s.  52– 
–53). Z  osady tej pozyskano dużą ilość bursztynu 
(por. Bukowski Z., 2002, s. 109). W 1992 M. Fudziń-
ski i  O.  Felczak zbadali pozostałości osady produk-
cyjnej z  okresu wczesnej epoki żelaza w  Straszynie 
(por. Fudziński  M., Adamska  E., Fudziński  P., 2005, 
s. 328). W tej samej miejscowości w latach 2002–2003 
została odsłonięta kolejna osada, z  której pochodziły 
jamy i piece (Fudziński M., Adamska E., Fudziński P., 
2005, s.  332, ryc.  8; s.  334, ryc.  11). Z  najnowszych 
odkrywanych źródeł należy wymienić dwa odkrycia 
w Cieplewie (2009 i 2014 r.), na dwóch stanowiskach, 
będących właściwie jednym kompleksem osadniczym 
(Fudziński  P., Fudziński  M., 2011; 2017, w  druku). 
W obydwu przypadkach natrafiano na liczne obiekty 
osadnicze wraz z  bogatym materiałem zabytkowym. 

 17 Należy założyć, że mogło to być  cmentarzysko osady 
Juszkowo stan. nr 3. 

W trakcie badań w roku 2014 pozyskano również da-
towane na wczesną epokę żelaza ziarna zbóż18.

W 2009 roku badaniami objęto osadę z  okresu 
Ha C w  Gdańsku-Lipcach, z  bardzo bogatym ma-
teriałem zabytkowym, w  tym z  licznymi zachowa-
nymi w  całości naczyniami (np. Kościński  B., Paw-
lak  T., 2011, s.  197, ryc.  16). Wiele nowych odkryć 
przyniosły także badania poprzedzające budowę au-
tostrady A-1. Zwraca uwagę odkrycie pieca z  du-
żą ilością ceramiki w  Żukczynie (Paner  H., Fudziń-
ski  M., 2001, s.  21) oraz drugiej osady datowanej na 
ten sam okres w tej miejscowości (Paner H., Fudziń-
ski  M., Godon  K., 2003, s.  17; s.  18–19, ryc.  13–15; 
2003a, s.  46, ryc.  8). W  południowej części badanej 
w Rusocinie wielokulturowej osady wystąpiły obiekty 
datowane na okres lateński (Paner  H., Fudziński  M., 
Godon  K., 2003a, s.  47). W  latach 2003–2004 prze-
prowadzono natomiast badania na osadzie w  Ulko-
wych. Dwufazowe stanowisko dostarczyło odkryć 
z  okresu wczesnej epoki żelaza i  wczesnego średnio-
wiecza (Paner  H., Fudziński  M., Godon  K., 2006, 
s.  54–56; Fudziński  P., Fudziński  M., Adamska  E., 
2007, s.  73, ryc.  5). Bardzo duża osada z  okresu sze-
roko pojętej wczesnej epoki żelaza została odsłonię-
ta w  Wojanowie. Obejmowała 204 obiekty, położone 
w  dwóch skupiskach (południowo-zachodnia i  pół-
nocna część stanowiska), głównie jamy i  paleniska. 
Materiał zabytkowy z  Wojanowa obejmował między 
innymi fragmenty talerzy i  mis (Paner  H., Fudziń-
ski M., Godon K., 2003, s. 15; s. 16–17, ryc. 10–12).

Osobno należy tu wspomnieć o  badanej przez 
ośrodek poznański osadzie w Juszkowie (publikowana 
pod nazwą Juszkowo-Rusocin). Z  licznych obiektów 
pozyskano tam materiał zabytkowy wiązany z  okre-
sem fazy wielkowiejskiej i  okresem lateńskim (por. 
Ignaczak  M., 2013, s.  154; s.  167, ryc.  II.3.3; s.  121, 
ryc.  I.57). Niewielkie ślady osadnictwa z  epoki brązu 
odsłonięto w  trakcie prac związanych z  modernizacją 
linii kolejowej do Tczewa, w  obrębie miasta Pruszcz 
Gdański (badania 2009–2010 – por. Kaczyńska K., Ru-
ta A., Freza J., Kwapiński A., 2016, s. 35). Wspomnieć 
należy też o leżącej w południowej części Gdańska-Ło-
stowic osadzie, której chronologia mogła być współ-
czesna obiektom z  Gdańska-Lipiec i  Juszkowa (okres 
Ha C). Z  badań w  2010 roku pochodził duży zespół 
obiektów, w tym jamy i paleniska, z bogatym materia-
łem zabytkowym (Ślusarska K., 2015, s. 48, ryc. 6, 7).

 18 Prawdopodobnie niemal wyłącznie jęczmień. 
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Należy zwrócić uwagę, że w  początkowej fazie 
(do lat sześćdziesiątych XX wieku) na omawianym 
terenie dochodziło wyłącznie do odkryć grobów, na-
tomiast w  późniejszym okresie dominujące stały się 
odkrycia osadnicze. Miało to związek ze zmianami 
metod badań, początkowe prace głównie o  charak-
terze ratowniczym zastąpiły szerokopłaszczyznowe 
badania związane między innymi z  budownictwem 
drogowym lub mieszkaniowo-usługowym. Dziedzic-
two kulturowe tego rejonu w  późnej epoce brązu 
i  wczesnej epoce żelaza jest, jak widać, bardzo inte-
resujące. Zwraca uwagę także wyjątkowa ilość odkryć 
następującej kultury oksywskiej i  wielbarskiej (np. 
Pietrzak  M., 1997, s.  99, tafel I;b; Ostasz  A., 2003, 

s.  287–303; 2005, s.  471–487; Tuszyńska  M., 2005; 
2007, s.  159, tabl. IIIA; Strobin  A., 2011, tabl. XX; 
Pietrzak  M., Cymek  L., Rożnowski  F., 2015). Osad-
nictwo to było tradycyjnie wiązane z  tak zwanym 
skupieniem pruszczańskim (Przewoźna  K., 1974, 
s.  41–42). Ogromny był także potencjał tego tere-
nu w okresie średniowiecznym, wspomnieć tu liczne 
odsłonięte osady i  cmentarzyska (np. Łęga  W., 1930, 
s.  569; Podgórski  J., 1979a, s.  316, ryc.  3; Haftka  M., 
1980, s.  181; Tabaka  A., 2011, s.  197–241; Fudziń-
ski P., Fudzińska E., 2011, s. 535–541). Konieczne jest 
więc wzmożenie ochrony konserwatorskiej tego tere-
nu, obecnie zagrożonego głównie bardzo szybko po-
stępującą urbanizacją.
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W katalogu zastosowano następujące skróty:

 — śr. dna – średnica dna
 — śr. otw. – średnica otworu
 — śr. – średnica
 — wys. – wysokość
 — zach. – zachowana

Katalog materiałów zabytkowych 
z  badań na osadzie 

w  Juszkowie

 — ćw. – ćwiartka
 — dł. – długość
 — fr. – fragmenty
 — gł. – głębokość
 — odc. – odcinek

Badania ratownicze 
w  1963  r.

Jama nr  1

Obiekt o owalnym kształcie. W jej wypełnisku wy-
stąpiły liczne kamienie. Wypełnisko barwy szarej. W pro-
filu półkolista. Wymiary: długość na linii N-S: 93 cm, na 
linii W-E: 98 cm. Głębokość obiektu: do 31 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Duże jajowate naczynie zasobowe, szerokootwo-
rowe. Poniżej krawędzi wylewu naczynie zdo-
bione ornamentem podwójnych plastycznych 
guzków (zachowane 3 pary). Ceramika bar-
wy ceglastobrunatnej, częściowo chropowacona. 
Wymiary: wys. 47 cm, śr. otw. 45 cm. (ryc. 8a).

 b) Dzban gliniany, dwustożkowaty, z  dużym taśmo-
watym uchem, położonym przy krawędzi wyle-
wu. Ceramika barwy brunatnej, gładzona. Wy-
miary: zach. wys. 15 cm, śr. otw. 10 cm. (ryc. 8b).

Jama nr  2

Jama o  owalnym kształcie, odsłonięta częściowo 
(pozostała część obiektu zniszczona). W  jej wypeł-
nisku wystąpiły liczne kamienie. Wypełnisko barwy 
szarobrunatnej. W profilu półkolista. Wymiary: zach. 
długość na linii N-S: 77  cm, na linii W-E: 75  cm. 
Głębokość obiektu do 68 cm.

	 n	 Inwentarz:

 a) 6  fr. ceramiki, barwy ciemnobrunatnej i  cegla-
stobrunatnej, gładzonych i chropowaconych.

Palenisko nr  2

Brak danych, zabytki wydzielone na podstawie 
dokumentacji katalogu naukowego MAG (prawdo-
podobnie związane z  jamą nr 2).
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragmenty misy z  wgięciem pod krawędzią, 
ceramika barwy ciemnobrunatnej, gładzona 
(ryc. 9a).

 b) Fragmenty misy z  wgięciem pod krawędzią, 
ceramika barwy ceglastobrunatpnej, gładzona 
(ryc. 9b).

 c) Fragmenty misy, zdobionej ornamentem pa-
znokciowym, ceramika barwy ciemnobrunatnej, 
gładzona (ryc. 9c).

 d) Fragment talerza, o  prosto ściętej krawędzi, cera-
mika barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc. 9d).

 e) Fragment talerza, o prosto ściętej krawędzi, cera-
mika barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc. 9e).

 f) Fragment talerza, o  prosto ściętej krawędzi, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej, gładzona.
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 g) 147  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzonych i  chropowaconych, w  tym 
trzy fragmenty wylewów.

Jama nr  3

Obiekt o  soczewkowatym kształcie, jama odsło-
nięta częściowo (pozostała część obiektu zniszczona). 
Wypełnisko barwy szarobrunatnej. W  profilu zbliżo-
na do kształtu trapezowatego. Wymiary: zach. dłu-
gość na linii N-S: 38 cm, na linii W-E: 103 cm. Głę-
bokość obiektu: do 80 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragmenty naczynia, o  ceglastobrunatnej, chro-
powaonej powierzchni.

 b) 19  fr. ceramiki, barwy brunatnej, jasnobrunatnej 
i ceglastobrunatnej, gładzonych i   chropowaconych.

Jama nr  4

Obiekt o  owalnym kształcie. Wypełnisko barwy 
ciemnobrunatnej. W profilu zbliżona do kształtu tra-
pezowatego. Wymiary: długość na linii N-S: 90  cm, 
na linii W-E: 76 cm. Głębokość obiektu: do 60 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment wylewu naczynia, ceramika barwy ce-
glastej, gładzona (ryc. 10a).

 b) Fragmenty grubościennego naczynia, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, chropowacona 
(ryc. 10b).

 c) Fragment naczynia, zdobionego ornamentem 
paznokciowym (ryc. 10c).

 d) 76  fr. ceramiki, barwy w większości ceglastobru-
natnej, gładzonych i chropowaconych.
Jama nr 5
Obiekt o nieregularnym kształcie, odsłonięty czę-

ściowo (pozostała część obiektu zniszczona). Wypeł-
nisko barwy szarobrunatnej. W profilu jama zbliżona 
do kształtu trapezowatego. Wymiary: zach. długość 
na linii N-S: 50 cm, na linii W-E: 160 cm. Głębokość 
obiektu: do 54 cm.
	 n	 Inwentarz:

 — brak.

Jama nr  6

Obiekt o  nieregularnym kształcie, odsłonięty 
częściowo (pozostała część obiektu zniszczona). Wy-
pełnisko barwy ciemnobrunatnej. W  profilu jama 
zbliżona do kształtu trapezowatego. Wymiary: zach. 
długość na linii N-S: 80  cm, na linii W-E: 35  cm. 
Głębokość obiektu: do 56 cm.

	 n	 Inwentarz:

 a) 34  fr. ceramiki, barwy ceglastobrunatnej i  cegla-
stej, gładzone i chropowacone, w tym mały frag-
ment ucha naczynia.

Jama nr  7

Obiekt o  owalnym kształcie, wypełnisko barwy 
ciemnobrunatnej i  brunatnej. W  profilu regularna, 
trapezowata. Wymiary: długość na linii N-S: 117 cm, 
na linii W-E: 140 cm. Głębokość obiektu: do 46 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 48  fr. ceramiki, barwy ciemnobrunatnej, bru-
natnej i  ceglastobrunatnej, gładzonych i  chro-
powaconych, w  tym dwa fragmenty wylewów 
oraz fragment brzuśca z  częściowo zachowanym 
uchem.

Jama nr  8

Jama o  nieregularnym kształcie, odsłonięta czę-
ściowo (pozostała część obiektu zniszczona), zawie-
rała w wypełnisku pojedyncze kamienie. Wypełnisko 
barwy ciemnobrunatnej i brunatnej. W profilu niere-
gularna, zbliżona do trapezowatej. Wymiary: długość 
na linii N-S: 120  cm, na linii W-E: 152  cm. Głębo-
kość obiektu: do 73 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment misy z wgięciem pod krawędzią, cera-
mika barwy ciemnobrunatnej, gładzona.

 b) 97  fr. ceramiki, barwy brunatnej, ciemnobrunat-
nej i  ceglastobrunatnej, gładzonych i  chropowa-
conych (część za śladami obmazywania), w  tym 
sześć fragmentów wylewów (ryc. 10d).

Jama nr  9

Obiekt o  owalnym kształcie, wypełnisko barwy 
ciemnobrunatnej i  brunatnej. W  profilu regularna, 
trapezowata. Wymiary: długość na linii N-S: 135 cm, 
na linii W-E: 124 cm. Głębokość obiektu do 75 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 55 fragmentów ceramiki, w  tym fragment ucha 
naczynia, ceramika barwy w większości ceglastej 
i  ceglastobrunatnej, gładzona i chropowacona.

 b) Drobne fragmenty surowca bursztynowego.

Jama nr  10

Obiekt o nieregularnym kształcie, odsłonięty czę-
ściowo (pozostała część obiektu zniszczona), w  wy-
pełnisku zawierał pojedyncze kamienie. Wypełnisko 
barwy czarnej i  ciemnobrunatnej. W  profilu jama 
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nieregularna. Wymiary: długość na linii N-S: 80  cm, 
na linii W-E: 133 cm. Głębokość obiektu: do 72 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 4  fr. ceramiki, barwy brunatnej i ceglastobrunat-
nej, gładzone i chropowacone.

Jama nr  11

Jama o owalnym kształcie, w  jej wypełnisku wy-
stąpiły pojedyncze kamienie. Wypełnisko barwy czar-
nej i  brunatnej, w  profilu półkolista. Wymiary: dłu-
gość na linii N-S: 176  cm, na linii W-E: 165  cm. 
Głębokość obiektu: do 82 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 43  fr. ceramiki, barwy brunatnej, ciemnobrunat-
nej i  ceglastobrunatnej, gładzone i  chropowaco-
ne, w  tym mały fragment wylewu.

Jama nr  12

W rzucie poziomym owalna, wyróżniała się 
obecnością brunatnego wypełniska. W  profilu regu-
larna, trapezowata. Wymiary: długość na linii N-S: 
122  cm, na linii W-E: 125  cm. Głębokość obiektu: 
do 36 cm.
	 n	 Inwentarz:

 — brak.

Jama nr 13
Jama o owalnym kształcie, w  jej wypełnisku wy-

stąpiły pojedyncze kamienie. Wypełnisko barwy czar-
nej i  brunatnej, w  profilu nieregularna. Wymiary: 
długość na linii N-S: 122cm, na linii W-E: 124  cm. 
Głębokość obiektu: do 28 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragmenty cienkościennego naczynia, ze śladami 
po utrąconym uchu, ceramika barwy brunatnej, 
gładzona (ryc. 10e).

 b) 45  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzone i  chropowacone, w  tym dwa 
fragmenty wylewów. Jeden z  fragmentów zdo-
biony był ornamentem linii rytych (ryc. 10f).

 c) Kilka grudek polepy.

Jama nr  14

Rozległy obiekt o nieregularnym rozlanym kształ-
cie, w  wypełnisku wystąpiły pojedyncze kamienie. 
Profil obiektu nie został w  pełni wykonany. W  trak-
cie jego eksploracji obiekt podzielił się na dwie części. 
Jego wschodnia część (jama 14B) różniła się znacznie 
jaśniejszym wypełniskiem i  odrębnym kształtem od 

ciemniejszej części zachodniej (jama 14A). Wymiary: 
długość na linii N-S: 172cm, na linii W-E: 524  cm. 
Głębokość obiektu: do 68 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 37  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzonych i  chropowaconych, w  tym 
dwa fragmenty wylewu i  fragment brzuśca ze 
śladami po częściowo utrąconym uchu.

Jama nr  15

Obiekt o  kształtcie zbliżonym do czworokątne-
go. Wypełnisko barwy szaro-czarnej. W  profilu jama 
płytka, nieckowata Wymiary: długość na linii N-S: 
110  cm, na linii W-E: 115  cm. Głębokość obiektu: 
do 18 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 15  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzonych i chropowaconych.

Jama nr  16

Obiekt o kształtcie w rzucie nieregularnym. Wy-
pełnisko barwy szaro-czarnej. W profilu jama płytka, 
nieckowata Wymiary: długość na linii N-S: 62 cm, na 
linii W-E: 88 cm. Głębokość obiektu: do 22 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 10  fr. ceramiki, barwy czarnej, ciemnobrunatnej 
i  ceglastobrunatnej, gładzonych.

Jama nr  17

Rozległy obiekt o  nieregularnym rozlanym 
kształcie, w  jego wypełnisku wystąpiły pojedyncze 
kamienie. W  profilu obiekt ten podzielił się. Część 
północno-zachodnia kształtu workowatego, wypeł-
nisko barwy czarno-szarej zostało opisane jako ja-
ma 17A. Część południowo-wschodnia, nieregularna, 
o  szarej barwie wypełniska, opisana jako jama 17B. 
Wymiary: długość na linii N-S: maks. 250 cm, na li-
nii W-E: maks. 152 cm. Głębokość obiektu do 68 cm.
	 n	 Inwentarz: Jama 17A

 a) Fragment misy z  uszkiem (?), ceramika barwy 
brunatnej, gł adzona (ryc. 11a).

 b) 32  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzone i  chropowacone (część ze śla-
dami obmazywania), w  tym fragment wylewu 
i  fragment ucha (ryc. 11b).

 c) Drobne fragmenty surowca bursztynowego.
	 n	 Inwentarz: Jama 17B

 a) Fragment talerza o  półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc. 11c).
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 b) Fragment talerza o  półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 c) Fragment talerza o prosto ściętej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc.  11d).

 d) Fragment talerza o  półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc. 11e).

 e) Fragment talerza o  półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc. 11f).

 f) Fragment talerza o prosto ściętej krawędzi, cera-
mika barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 g) Fragment talerza o  półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc. 11g).

 h) Fragment talerza o  półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc. 11h).

 i) Fragment talerza o  półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 j) Fragment talerza o  półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 k) Fragment talerza o  półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 l) Fragment talerza o  półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 m) Fragment talerza o  półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc. 11i).

 n) 188  fr. ceramiki, barwy brunatnej, ciemnobru-
natnej i  ceglastobrunatnej, gładzonych i  chropo-
waconych, w  tym osiem fragmentów wylewów. 
Jeden z  fragmentów ze zbioru był zdobiony or-
namentem dołków paznokciowych (ryc. 11j).

Jama nr  18

Rozległy obiekt o nieregularnym rozlanym kształ-
cie, w  jego wypełnisku wystąpiły pojedyncze kamie-
nie. Wypełnisko barwy czarno-szarej. Profil nieregu-
larny, zbliżony do trójkąta. Wymiary: długość na linii 
N-S: maks. 72 cm, na linii W-E: maks. 93 cm. Głębo-
kość obiektu: do 38 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 2 fr. ceramiki, barwy ceglastobrunatnej,  gładzone.

Jama nr  19

Nieregularny obiekt o  rozlanym kształcie, przy-
legał do obiektu nr  14, w  jego wypełnisku wystąpiły 
liczne kamienie. Wypełnisko barwy szarej. W profilu 
obiekt ten podzielił się. Zachodnia część o  regular-
nym workowatym kształcie, w  wypełnisku zawierała 
dużą ilość kamieni i  polepy (oznakowana jako jama 
A). Wschodnia część, o  szarej barwie, kształtu tra-
pezowatego, posiadała jaśniejsze wypełnisko i nie za-

wierała w  ogóle kamieni (oznakowana jako jama  B) 
Wymiary: długość na linii N-S: maks. 130 cm, na linii 
W-E: maks.  110  cm. Głębokość obiektu: do  56  cm. 
(jama A) oraz do 58 cm (jama B).
	 n	 Inwentarz: Jama 19A

 a) Fragmenty wazowatego (?) naczynia, cienko-
ściennego, o  ciemnobrunatnej, gładzonej po-
wierzchni (ryc. 12a).

 b) 25  fr. ceramiki, barwy ciemnobrunatnej, brunat-
nej i  ceglastobrunatnej, gładzonych i  chropowa-
conych (ryc. 12b).

	 n	 Inwentarz: Jama 19B

 a) Fragment dwustożkowatego (?) naczynia, cera-
mika barwy brunatnej, miejscami ciemnobru-
natnej, gładzona (ryc. 12c).

 b) Fragmenty naczynia, o  częściowo obmazywanej 
powierzchni, barwy ceglastobrunatnej (ryc. 12d).

 c) 15  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzonych i chropowaconych.

Jama nr  20

Nieregularny obiekt o  rozlanym kształcie, czę-
ściowo zniszczony (jego część przylegała do krawędzi 
obrywu piaśnicy) W  trakcie eksploracji wykonano 
przekop biegnący przez środek obiektu i  zadoku-
mentowano 2 profile (A–B, C–D). W  profilu A–B 
zadokumentowano obecność dwóch odrębnych sku-
pisk, wyróżniających się wyraźnie ciemniejszym wy-
pełniskiem. Bardziej jednolity był drugi z nich (profil 
C–D). Wymiary: długość na linii N-S: maks. 130 cm, 
na linii W-E: maks.  110 cm. Głęb okość obiektu: do 
56 cm. (jama A) oraz do 58 cm (jama B).
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment półkolistej (?) misy, o  prostej kra-
wędzi, ceramika barwy brunatnej, gładzona 
(ryc. 13a).

 b) Fragment naczynia, zdobionego ornamentem 
poziomej linii dołków paznokciowych, ceramika 
barwy brunatnej, gładzona (ryc. 13b).

 c) Fragment wazowatego (?) naczynia, z  uchem 
położonym na krawędzi wylewu, ceramika bar-
wy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc. 13c).

 d) Fragment misy z wgięciem pod krawędzią, cera-
mika barwy ceglastej gładzona.

 e) Fragmenty naczynia, barwy brunatnej, miejsca-
mi ceglastobrunatnej, ze śladami obmazywania 
palcami na powierzchni. Było ono zdobione or-
namentem podwójnych guzków plastycznych 
(ryc. 13d).
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 f) Fragmenty naczynia, barwy ceglastobrunatnej, 
ze śladami obmazywania palcami na powierzch-
ni. Było ono zdobione ornamentem plastycznych 
guzków (ryc. 13e).

 g) Fragmenty talerza, o prosto ściętej krawędzi wy-
lewu, ceramika barwy ceglastobrunatnej, gładzo-
na (ryc. 14a).

 h) 257  fr. ceramiki, barwy od czarnej do cegla-
stej, gładzonych i  chropowaconych, w  tym szeć 
fragmentów wylewów, fragment ucha naczynia 
i  fragment ceramiki ze śladami po utrąconym 
uchu.

Jama nr  21

Nieregularny obiekt o  rozlanym kształcie, częścio-
wo zniszczony (jego część przylegała do krawędzi obry-
wu piaśnicy). Wypełnisko szaro-czarne i szare. W trak-
cie eksploracji wykonano profil obiektu (A–B) biegnący 
przez jego środek, jednak nie przec inający całości 
obiektu. Wzdłuż krawędzi obiektu biegnącej obrywem 
piaśnicy również zadokumentowano profil, w  ramach 
którego wyróżniono obecność trzech jam/palenisk 
(A, B, C – opisane osobno). Wymiary: długość na li-
nii N-S: maks.  354  cm, na linii W-E: maks.  165  cm. 
Profil obiektu nieregularny, głębokość do 50  cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment talerza o  półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 b) 153  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzone i  chropowacone, w  tym pięć 
fragmentów wylewów oraz fragment brzuśca 
z naklejonym plastycznym guzkiem.

Jama A  – w  rzucie (wydzielenie z  krawędzi 
obiektu nr 21) opisywana jako jama, w rysunku pro-
filu opisana jako palenisko. W  profilu obiekt o  sza-
ro-czarnym wypełnisku i  regularnym prostokątnym 
kształcie. Głębokość: do 60 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment misy z  wgięciem pod krawędzią, cera-
mika barwy ciemnobrunatnej, gładzona (ryc. 14b).

 b) Fragment misy o  prostym wylewie, ceramika 
barwy ciemnobrunatnej, gładzona (ryc. 14c).

 c) Fragment naczynia sitowatego, ceramika barwy 
ceglastobrunatnej, gładzona.

 d) Fragment talerza, o  ściętej krawędzi, ceramika 
barwy ceglastej, gładzona (ryc. 14d).

 e) 232  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzonych i  chropowaconych (część ze 

śladami obmazywania palcami), w tym szesnacie 
fragmentów wylewów, fragment ucha.

Jama B –w rzucie (wydzielenie z krawędzi obiek-
tu nr  21) opisywana jako jama, w  rysunku profilu 
oznakowana jako palenisko. W  profilu obiekt o  sza-
ro-czarnym wypełnisku i  nieckowatym profilu. Głę-
bokość: do 30 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragmenty szerokootworowego naczynia, 
z  uchem położonym na krawędzi wylewu. Ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej, ze śladami ob-
mazywania palcami na powierzchni (ryc. 15a).

 b) Fragment talerza o  półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc. 15b).

 c) Fragment talerza o  półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc. 15c).

 d) Fragment talerza o  półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc. 15d).

 e) Fragment talerza o  półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc. 15e).

 f) Fragment talerza o  półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc. 15f).

 g) 133  fr. ceramiki, barwy w  większości ceglasto-
brunatnej i  ceglastej, gładzonych i  chropowaco-
nych, w  tym siedem fragmentów wylewów.

Jama C – w rzucie (wydzielenie z krawędzi obiek-
tu nr 21) opisywana jako jama, w rysunku profilu ja-
ko palenisko. W  profilu obiekt o  szaro-czarnym wy-
pełnisku i nieregularnym kształcie, płytszym w części 
wschodniej i  regularnie zagłębionym, zbliżonym do 
workowatego. Głębokość: do 25  cm (część wschod-
nia) i do 68 cm (część zachodnia).
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragmenty dwustożkowatego (?) naczynia, o pła-
skim wyodrębnionym dnie, ceramika barwy ce-
glastobrunatnej, chropowacona (ryc. 16a).

 b) Fragmenty dwustożkowatego (?) naczynia, ce-
ramika barwy ciemnobrunatnej, chropowacona 
(ryc. 16b).

 c) Fragment talerza o  półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc. 16c).

 d) Fragment talerza o  półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc. 16d).

 e) Fragment talerza o  półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc. 16e).

 f) Fragment talerza o prosto ściętej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc. 16f).
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 g) 78  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzonych i chropowaconych (ryc. 17a).

Palenisko nr  I

Obiekt przylegał i  był związany z  obiektem 
nr 21. W rzucie nieregularny, w jego wypełnisku wy-
stępowały kamienie i  soczewki spalenizny. W  profi-
lu nieckowaty. Długość na linii N-S: 130 cm, na linii 
W-E: 182 cm, głębokość: do 30 cm.
	 n	 Inwentarz:

 — brak.

Palenisko pod jamą 21

Obiekt wydzielony w  nawarstwieniach jamy 
nr  21, kształtu nieregularnego, wydłużony na osi 
wschód-zachód (z niewielkim odchyleniem). W  je-
go zachodniej części wystąpiła większa ilość ka-
mieni tworzących nieregularny bruk. Wymiary: 
na linii N-S: maks.  do 128  cm, na linii SW-NE: 
215 cm.
	 n	 Inwentarz:

 — brak.

Jama nr  22

Nieregularny obiekt o  rozlanym kształcie, czę-
ściowo zniszczony (jego część przylegała do krawędzi 
obrywu piaśnicy). Składał się on z dwóch koncentra-
cji: większej północnej i drugiej południowej o czwo-
rokątnym kształcie, wyraźnie oddzielonej od pierw-
szej. Wymiary: długość na linii N-S: maks.  75  cm, 
na linii W-E: maks. 75 cm (część południowa) na li-
nii N-S: maks.  175  cm, na linii W-E: maks.  172  cm 
(część północna). Profil obiektu nieregularny, połu-
dniowa część wydzielona, nieckowata, o  głębokości 
do 24  cm. Północna część nieregularna, głębokość 
do 64 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment talerza, o  półkolisto ściętej krawędzi, 
ceramika barwy ceglastobrunatnej, gładzona 
(ryc. 17b).

 b) 47  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzonych i  chropowaconych, w  tym 
trzy fragmenty wylewów.

Jama nr  23

Obiekt o  nieregularnym rzucie, wypełnisko bar-
wy szaro-czarnej. W  profilu płytki, nieckowaty. Wy-
miary:  długość na linii N-S: 95  cm, na linii W-E: 
62 cm. Głębokość obiektu: do 20 cm.

	 n	 Inwentarz:

 a) 14  fr. ceramiki, barwy ciemnobrunatnej i  cegla-
stobrunatnej, gładzonych i chropowaconych.

Jama nr  24

Obiekt o nieregularnym kształcie, częś ciowo zbliżo-
nym do czworokątnego. Wypełnisko barwy ciemno-czar - 
nej. W  profilu zbliżony do trójkąta. Wymiary: na linii 
N-S: 92 cm, na linii W-E: 88 cm, głębokość: do 47 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 3  fr. ceramiki, barwy brunatnej i ceglastobrunat-
nej, gładzone i chropowacone.

Jama nr  25

Obiekt o  nieregularnym rzucie, wydłużonym na 
osi północ-południe. Wypełnisko barwy szaro-czarnej, 
obiektowi towarzyszyła warstwa spieczonego żwiru. 
Profil obiektu wykonano wzdłuż osi N-S (profil A–B) 
i  częściowo W-E (profil C–D). Na linii cięcia profilo-
wego A–B obiekt zbliżony kształtem do prostokątne-
go, na linii W-E zagłebiający się schodkowato w stronę 
środka obiektu. Wymiary: na linii N-S: maks. 186 cm, 
na linii W-E maks. 87 cm, głębokość: do maks. 42 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment misy z wgięciem pod krawędzią, cera-
mika barwy (ryc. 17c).

 b) Fragmenty talerza, o  prosto ściętej krawędzi, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej (ryc. 17d).

 c) 54  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzone i chropowacone.

 d) Fragment pokruszonego paciorka bursztynowe-
go, wymiary: wys. 0,8 cm.

 e) Drobne fragmenty surowca bursztynowego.
 f) 2 półwytwory krzemienne.

Jama nr  26

Obiekt o  kształcie zbliżonym do owalnego. Wy-
pełnisko barwy ciemno-czarnej, obiektowi towarzy-
szyła warstwa spieczonego żwiru. W  profilu płytki, 
nieckowaty. Wymiary: na linii N-S: 113  cm, na linii 
W-E: 110 cm, głębokość: do 27 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment naczynia sitowatego, ceramika barwy 
brunatnej.

 b) Fragmenty talerza, o  prosto ściętej krawędzi, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej (ryc. 18a).

 c) 14  fr. ceramiki barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzonych i  chropowaconych, w  tym 
dwa fragmenty wylewów (ryc. 18b).
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Jama nr  27

Obiekt o  nieregularnym kształcie, bardziej wy-
dłużonym na osi północ-południe. Wypełnisko bar-
wy ciemno-czarnej, obiektowi towarzyszyła war-
stwa spieczonego żwiru. W  profilu obiekt zbliżony 
kształtem do trapezowatego. Wymiary: na linii N-S: 
140 cm, na linii W-E: 128 cm, głębokość: do 40 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment misy z wgięciem pod krawędzią, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc.  18c).

 b) Fragment misy z wgięciem pod krawędzią, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc.  18d).

 c) Fragmenty naczynia, o  ceglastobrunatnej, po-
wierzchni, obmazywanej palcami (ryc. 18e).

 d) 87  fr. ceramiki, barwy ciemnobrunatnej, brunat-
nej i  ceglastobrunatnej, gładzonych i  chropowa-
conych.

Jama nr  28

Obiekt o nieregularnym kształcie. Wypełnisko bar-
wy ciemno-czarnej. W  profilu obiekt zbliżony kształ-
tem do trójkątnego. Wymiary: na linii N-S: 80  cm, na 
linii W-E: 101 cm, głębokość: maks. do 47 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment ceramiki, barwy ceglastobrunatnej, 
gładzony.

Jama nr  29

Obiekt o  nieregularnym kształcie, wydłużonym 
na osi SW-NE, w  wypełnisku wystąpiły pojedyncze 
kamienie. Wypełnisko barwy ciemno-czarnej. Wyko-
nano dwa profile obiektu, wzdłuż dłuższej (profil A–B) 
i krótszej (profil C–D) jego osi. Kształt obiektu odsło-
nięty, w  profilu nieckowaty. Wymiary: na linii N-S: 
142  cm, na linii W-E: 182  cm, głębokość: maks.  do 
40 cm (profil A–B) oraz do 33 cm (profil C–D).
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragmenty baniastego (?) naczynia, z  guzkiem 
przy krawędzi wylewu, ceramika barwy brunat-
nej, ze śladami obmazywania (ryc. 19a).

 b) Fragmenty jajowatego naczynia (?), o  niewyod-
rębnionej szyjce, ceramika baryw ceglastej, gła-
dzona.

 c) Fragment misy z  wgięciem pod krawędzią, ce-
ramika barwy ciemnobrunatnej, gładzona 
(ryc. 19b).

 d) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc. 19c).

 e) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy brunatnej, gładzona (ryc. 19d).

 f) Fragment talerza, o  prosto ściętej krawędzi, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej, gładzona 
(ryc. 19e).

 g) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc. 19f).

 h) 168  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzonych i  chropowaconych, w  tym 
pięć fragmentów wylewów i  fragment przydenny 
(ryc. 20a).

Jama nr  30

Obiekt o  nieregularnym kształcie. Wypełnisko 
barwy ciemno-czarnej, w  profilu obiekt płytki, niec-
kowaty. Wymiary: na linii N-S: 105 cm, na linii W-E: 
83 cm, głębokość: maks. do 24 cm.
	 n	 Inwentarz:

 — brak.

Jama nr  31

Obiekt o  nieregularnym rzucie, wydłużonym na 
linii wschód-zachód. Wypełnisko barwy szaro-czar-
nej. W  profilu obiekt płytki, nieckowaty. Wymiary: 
na linii N-S: 89 cm, na linii W-E: 120 cm, głębokość: 
maks. do 23 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 3  fr. ceramiki, barwy ceglastobrunatnej, gła- 
dzone.

Jama nr  32

Obiekt o  nieregularnym, w  przybliżeniu owal-
nym kształcie. Wypełnisko barwy szaro-czarnej. 
W  profilu nieckowaty, o  nieregularnym kształcie, za-
wierał w  wypełnisku kilka kamieni. Wymiary: na li-
nii N-S: 180  cm, na linii W-E: 168  cm, głębokość: 
maks. do 38 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 26  fr. ceramiki barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzonych i  chropowaconych, w  tym 
fragment wylewu. Jeden z  fragmentów był zdo-
biony ornamentem paznokciowym.

Jama nr  33 (palenisko?)

Obiekt o nieregularnym, w przybliżeniu owalnym 
kształcie. Wypełnisko barwy szaro-czarnej. W profilu 
nieckowaty, o  nieregularnym kształcie. Wymiary: na 
linii N-S: 136  cm, na linii W-E: 141  cm, głębokość: 
maks. do 43 cm.
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	 n	 Inwentarz:

 a) 62  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzone i  chropowacone, część z  nich 
niosła ślady obmazywania palcami.

Jama nr  34

Obiekt o  nieregularnym kształcie, wydłużonym 
na osi NW-SE. Wypełnisko barwy szaro-czarnej. 
W  profilu płytki, nieckowaty, w  wypełnisku wystąpi-
ło kilka kamieni. Wymiary: na linii N-S: 93  cm, na 
linii W-E: 100 cm, głębokość: maks. do 19 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 4  fr. ceramiki, barwy brunatnej i ceglastobrunat-
nej, gładzone.

Jama nr  35 (piec?)

Obiekt o  nieregularnym kształcie, wydłużonym 
na linii wschód-zachód, wystąpiło w  nim kilka ka-
mieni. Wypełnisko barwy czarnej, z dużą ilością spie-
czonego żwiru. W profilu nieregularny, zawierał dużą 
ilość kamieni, tworzących regularną konstrukcję. Wy-
miary: na linii N-S: 111  cm, na linii W-E: 168  cm, 
głębokość: maks. do 60 cm.
	 n	 Inwentarz: 

 a) 17  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzonych i  chropowaconych (część za 
śladami obmazywania), w tym fragment  wylewu.

Jama nr  36

Obiekt o nieregularnym kształcie, z licz nymi ka-
mieniami w jego centralnej części. Wypełnisko barwy 
czarno-brunatnej. W  profilu nieregularny, zawierał 
dużą ilość kamieni. Wymiary: na linii N-S: 145 cm, 
na linii W-E: 148 cm, głębokość: maks. do 43 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc. 20b).

 b) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc. 20c).

 c) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc. 20d).

 d) Fragment talerza, o  prosto ściętej krawędzi, cera-
mika barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc. 20e).

 e) Fragment talerza, o  prosto ściętej krawędzi, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 f) 20  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, w  tym dwa fragmenty wylewów i  frag-
ment brzuśca, z  naklejonym plastycznym guz-
kiem.

Jama nr  37

Obiekt o  nieregularnym kształcie, wydłużonym 
na linii północ-południe. Wypełnisko barwy szaro 
czarnej. W  profilu nieregularny, o  dosyć rozmytym 
kształcie. Wymiary: na linii N-S: 130  cm, na linii 
W-E: 74 cm, głębokość: maks. do 50 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 10  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzonych i chropowaconych.

Jama nr  38

Obiekt o rozległym nieregularnym kształcie, wy-
dłużonym na osi NW-SE, zawierał dużą ilość ka-
mieni, w  jego wypełnisku wystąpiły też grudki po-
lepy. Wypełnisko barwy brunatno-czarnej. W  trakcie 
eksploracji wykonano dwa cięcia profilowe wzdłuż 
osi dłuższej (profil A–B) oraz krótszej (profil C–D). 
W  profilu nieregularny, wyróżniły się dwa skupiska 
kamieni. Wymiary: na linii N-S: maks.  244  cm, na 
linii W-E: 150 cm, głębokość: maks. do 70 cm. (profil 
A–B) oraz do 52 cm (profil C–D).
	 n	 Inwentarz:

 a) 22  fr. ceramiki, barwy ciemnobrunatnej, brunat-
nej i  ceglastej, gładzone i  chropowacone, w  tym 
trzy fragmenty wylewów i  fragment przydenny.

Jama nr  39

Obiekt o rozległym nieregularnym kształcie, wydłu-
żonym na osi NW-SE, zawierał w wypełnisku poje dyncze 
kamienie. Wypełnisko barwy szaro-czarnej. W  trakcie 
eksploracji wykonano dwa cięcia profilowe wzdłuż 
osi dłuższej (profil A–B) oraz krótszej (profil C–D). 
W  profilu nieregularny. Wymiary: na linii N-S: 
maks.  205  cm, na linii W-E: 140  cm, głębokość: 
maks.  do 60  cm (profil A–B) oraz do 52  cm (pro-
fil C–D).
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragmenty misy z  wgięciem pod krawędzią, 
o  płaskim wydzielonym dnie, ceramika barwy 
ciemnobrunatnej, gładzona.

 b) Fragmenty jajowatego (?) naczynia, z uchem po-
łożonym na krawędzi wylewu, ceramika barwy 
brunatnej, chropowacona (ryc. 21a).

 c) 121  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, w  tym dwa fragmenty wylewów i  dwa 
fragmenty uch naczynia. Jeden z  fragmentów 
był zdobiony ornamentem podwójnej linii doł-
ków paznokciowych (ryc. 21b).
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Palenisko pod jamą nr  39 
(materiały zabytkowe wyróżnione osobno)

	 n	 Inwentarz:

 a) Miniaturowy kubek gliniany, szerokootworowy, 
ze śladami po utrąconym uchu, położonym przy 
krawędzi wylewu. Ceramika barwy brunatnej, 
gładzona. Wymiary: wys. 4,5 cm, śr. dna 4,5 cm, 
śr. otw. 7 cm (ryc. 21c).

 b) Fragmenty brunatnego obmazywanego naczynia, 
z guzkiem przy krawędzi wylewu.

 c) 35  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzonych i chropowaconych.

 d) Fr. formy odlewniczej (?).

Jama nr  40

Częściowo odsłonięty obiekt, o  owalnym kształ-
cie (?), przylegał do skraju żwirowni. Wypełnisko 
barwy szaro-czarnej. Jego profil odsłonięto w  profilu 
żwirowni. W  profilu regularny, trapezowaty. Wymia-
ry: na linii N-S: zach. 140  cm, na linii W-E: zach. 
85 cm, głębokość: maks. do 42 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment talerza, o  prosto ściętej krawędzi, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 b) 8  fr. ceramiki, barwy brunatnej i ceglastobrunat-
nej, gładzonych i chropowaconych.

Jama nr  41

Obiekt bardzo duży, o nieregularnych kształtach, 
wydłużony na osi wschód-zachód. Wypełnisko barwy 
szaro-czarnej, wystąpiły w  nim grudki polepy i  wę-
giel drzewny. W  trakcie eksploracji wykonano dwa 
cięcia profilowe wzdłuż osi N-S i  W-E. W  profilu 
wyróżniły się dwa odcinające się zagłębienia. Jedno 
z  nich barwy ciemnobrunatnej, posiadało regular-
ny workowaty profil. Drugie kształtu trapezowatego, 
posiadało jaśniejsze wypełnisko. Wymiary: na linii 
N-S: maks. 275 cm, na linii W-E: 360 cm, głębokość 
maks. do 62 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment talerza o  półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc. 21d).

 b) Fragment talerza o  półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc. 21e).

 c) Fragment misy z wgięciem pod krawędzią, cera-
mika barwy jasnobrunatnej, gładzona (ryc. 21f).

 d) Fragment misy z  wgięciem pod krawędzią, cera-
mika barwy ciemnobrunatnej, gładzona (ryc. 22a).

 e) Fragment naczynia sitowatego, ceramika barwy 
ceglastobrunatnej, gładzona (ryc. 22b).

 f) 215  fr. ceramiki, barwy ciemnobrunatnej, bru-
natnej i  ceglastobrunatnej, gładzonych i  chropo-
waconych, w  tym fragment wylewu i  fragment 
brzuśca z  uchem. Jeden z  fragmentów ze zbio-
ru był zdobiony ornamentem paznokciowym 
(ryc. 22c).

Jama nr  41B 
(materiały zabytkowe wyróżnione osobno)

	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment dwustożkowatego naczynia, o  oddzie-
lonej uskokiem stożkowatej szyjce. Ceramika 
barwy ciemnobrunatnej, gładzona (ryc. 22d).

 b) Fragment misy z wgięciem pod krawędzią, cera-
mika barwy brunatnej, gładzona (ryc. 22e).

 c) 43  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzone i  chropowacone, w  tym mały 
fragment ucha. Jeden z  fragmentów był zdobio-
ny ornamentem rytych linii (ryc. 22f).

„Chata”

Częściowo odsłonięty obiekt, o  nieregularnym 
kształcie, wydłużonym na osi północ-południe, przy-
legał do skraju żwirowni. W  jego wypełnisku wy-
stąpiły liczne kamienie i  ślady spalenizny. W  pro-
filu obiekt nieregularny. Wymiary: na linii N-S: 
maks.  305  cm, na linii W-E: 190  cm, głębokość: 
maks.  do 26  cm (profil północ-południe) oraz do 
58 cm (profil wschód-zachód).
	 n	 Inwentarz:

 — brak.

Skupisko nr  1 
(brak danych)

	 n	 Inwentarz:

 a) Fragmenty bardzo dużego, baniastego (?) naczy-
nia, ceramika barwy brunatnej miejscami cegla-
stobrunatnej, nosiła ślady obmazywania palcami. 
Naczynie było zdobione ornamentem podwój-
nych plastycznych guzków. Wymiary: śr. dna 
16 cm. (ryc. 23a).

 b) Fragment naczynia, zdobionego ornamentem 
poziomych i  ukośnych listew plastycznych, ze 
śladami odcisków palca. Ceramika barwy cegla-
stobrunatnej (ryc. 23b).

 c) Fragmenty talerza, o  półkolistej krawędzi, cera-
mika barwy ceglastobrunatnej, gładzona.
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 d) Fragmenty talerza, o  półkolistej krawędzi, cera-
mika barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 e) Fragmenty talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc. 23c).

 f) Fragmenty talerza, o  prosto ściętej krawędzi, cera-
mika barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc. 23d).

 g) Fragmenty talerza, o prosto ściętej krawędzi, cera-
mika barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc. 24a).

 h) Fragmenty talerza, o  prosto ściętej krawędzi, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 i) Fragment półkolistej (?) misy, ceramika barwy 
ciemnobrunatnej, gładzona (ryc. 24b).

 j) Fragmenty dwustożkowatego naczynia, o  słabo 
wyodrębnionej szyjce (?), ceramika barwy ciem-
nobrunatnej, gładzona (ryc. 24c).

 k) Fragmenty naczynia, o brunatnej, miejscami cegla-
stobrunatnej powierzchni, gładzonego (ryc.  24d).

 l) 722 fr. ceramiki, barwy jasnobrunatnej, ceglasto-
brunatnej i  ceglastej, gładzone i  chropowacone 
(część z  nich nosiła ślady obmazywania palca-
mi), w  tym cztery fragmenty wylewów i  frag-
ment dna (ryc. 24e).

Materiały luźne:

Z powierzchni ara 6.

	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment naczynia zdobionego ornamentyką 
paznokciową, ceramika barwy ceglastobrunatnej, 
gładzona (ryc. 24f).

 b) 22  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzone i  chropowacone, w  tym mały 
fragment wylewu.

Z powierzchni ara 15.

	 n	 Inwentarz:

 a) 5  fr. ceramiki, barwy ceglastobrunatnej, gładzo-
nych i chropowaconych.

Z powierzchni ara 25.

	 n	 Inwentarz:

 b) Fragment talerza o prosto ściętej krawędzi, cera-
mika barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 c) 10  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzonych.

Z ara 5, 
skupisko dużych kamieni

	 n	 Inwentarz:

 a) 28  fr. ceramiki, barwy brunatnej, ciemnobrunat-
nej i ceglastobrunatnej, gładzone i   chropowacone.

Luźne z  piaskownicy 
(z terenu żwirowni?)

	 n	 Inwentarz:

 a) 37  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzonych i  chropowaconych, w  tym 
dwa fragmenty wylewów i  fragment przydenny.

 b) Kości zwierzęce.

Luźne 
z  paleniska i  obsypiska

	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment naczynia zdobionego poziomą linią 
dołków paznokciowych, ceramika barwy cegla-
stobrunatnej, gładzona.

 b) Fragment misy z wgięciem pod krawędzią, cera-
mika barwy brunatnej, gładzona.

 c) 28  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzonych i  chropowaconych, w  tym 
dwa fragmenty wylewów.

 d) Kości zwierzęce.

Z powierzchni stanowiska

	 n	 Inwentarz:

 a) 63  fr. ceramiki, barwy brunatnej, ciemnobrunat-
nej i  ceglastobrunatnej, gładzone i  ze śladami 
obmazywania powierzchni palcami, w  tym dwa 
fragmenty wylewów i  fragment przydenny.

 b) Grudki polepy.
 c) Kości zwierzęce.

Piaśnica w  pobliżu Raduni

	 n	 Inwentarz:

 a) 4  fr. ceramiki, barwy ceglastobrunatnej, chropo-
wacone, w  tym fragment wylewu.
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Jama nr  1A

Obiekt o  owalnym kształcie, w  jego wypełnisku 
wystąpiły pojedyncze kamienie. Wypełnisko barwy sza-
ro-czarnej. W  profilu jama nieregularna, zbliżona do 
trapezowatej. Wymiary: długość na linii N-S: 90  cm, 
na linii W-E: 100  cm. Głębokość obiektu: do 26  cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragmenty dwustożkowatego naczynia, o ostrym 
załomie brzuśca, zdobionego ornamentem pa-
znokciowym, ceramika barwy brunatnej, gładzo-
na (ryc. 25a).

 b) Fragment dwustożkowatego naczynia (?) o  nie-
wyodrębnionej szyjce, ceramika barwy brunat-
nej, gładzona (ryc. 25b).

 c) 25 fr. ceramiki, barwy brunatnej i ceglastobrunat-
nej, gładzonych, w tym trzy fragmenty wylewów.

Jama nr  2A

Obiekt o nieregularnym kształcie, w  jego wypeł-
nisku wystąpiły pojedyncze kamienie. Wypełnisko 
barwy czarnej. Obiekt przęcieto dwoma profilami, 
wzdłuż osi N-S i  W-E. W  profilu nieregularny. Wy-
miary: zachowana długość na linii N-S: 140  cm, na 
linii W-E: 148 cm. Głębokość obiektu: do 35 cm.
	 n	 Inwentarz:

 — brak.

Jama nr  3A

Obiekt o  owalnym kształcie, wypełnisko barwy 
czarnej. W profilu zbliżona do kształtu trapezowatego. 
Wymiary: zachowana długość na linii N-S: 122  cm, 
na linii W-E: 120 cm. Głębokość obiektu: do 72 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Kubek gliniany, dwustożkowaty, o  wyraźnie za-
znaczonej stożkowatej szyjce i  odchylonym na 
zewnątrz wylewie. Ceramika barwy brunatnej, 
gładzona. Wymiary: wys. 7 cm, śr. otw. 7 cm, śr. 
dna 4 cm. (ryc. 25c)

 b) Fragmenty stożkowatej misy z  wgięciem pod 
krawędzią, ceramika barwy ciemnobrunatnej, 
gładzona.

 c) Fragment naczynia, ze śladami utrąconego ucha, 
ceramika barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 d) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 e) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc. 25d).

 f) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc. 25e).

 g) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 h) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 i) Fragment talerza, o  prosto ściętej krawędzi, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej, gładzona 
(ryc. 25f).

 j) Fragment talerza, o  prosto ściętej krawędzi, cera-
mika barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc. 26a).

 k) Fragment talerza, o  prosto ściętej krawędzi, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej, gładzona 
(ryc. 26b).

 l) Fragment talerza, o  prosto ściętej krawędzi, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej, gładzona 
(ryc. 26c).

 m) Fragment talerza, o prosto ściętej krawędzi, zdo-
bionego na krawędzi liniami rytymi, ceramika 
barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc. 26e).

 n) Fragment talerza, o prosto ściętej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc.  26d).

 o) Fragment talerza, o  prosto ściętej krawędzi, cera-
mika barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc. 26f).

 p) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc. 26g).

 q) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 r) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc. 26h).

 s) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc. 26i).

 t) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc. 26j).

 u) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc. 27a).

 v) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy jasnobrunatnej, gładzona (ryc. 27b).

 w) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc. 27c).

 x) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc. 27d).

 y) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

Badania wykopaliskowe  
rok 1966
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 z) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy brunatnej, gładzona (ryc. 27e).

 aa) 317  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzonych i  chropowaconych, w  tym 
siedemnaście fragmentów wylewów, cztery frag-
menty przydenne i  fragment ucha.

 bb) Kilka fragmentów surowca bursztynowego.

Jama nr  4A

Obiekt o  owalnym kształcie, wypełnisko barwy 
ciemnobrunatnej. W profilu zbliżona do kształtu pół-
kolistego. Wymiary: długość na linii N-S: 102 cm, na 
linii W-E: 95 cm. Głębokość obiektu: do 55 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment misy, ceramika barwy brunatnej, gła-
dzona (ryc. 27f).

 b) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc. 27g).

 c) 85  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzonych i  chropowaconych, w  tym 
sześć fragmentów wylewów i  fragment ucha 
(ryc. 27h).

Jama nr  5A

Obiekt o  owalnym kształcie, wypełnisko barwy 
ciemnobrunatnej. W  profilu nieregularna, zblizona 
kształtem do trapezowatego. Wymiary: zachowana 
długość na linii N-S: 115  cm, na linii W-E: 160  cm. 
Głębokość obiektu: do 54 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Brązowa igła, zgięta pod kątem prostym, wykona-
na z drutu brązowego o okrągłym przekroju. Ucho 
igły wykonane przez rozszczepienie drutu. Wy-
miary: dł. 8 cm, szer. ucha 0,4 cm, gr. 0,1–0,2 cm 
(ryc. 28a).

 b) Fragmenty dwustożkowatego naczynia, o  od-
dzielonej uskokiem stożkowatej szyjce, u  jej 
podstawy zdobienie ornamentem krokiewko-
wym. Ceramika barwy ciemnobrunatnej, gła-
dzona (ryc. 28b).

 c) Fragment kubka, z  uchem na krawędzi wyle-
wu, ceramika barwy ciemnobrunatnej, gładzona 
(ryc. 28c).

 d) Fragment misy, z  wgięciem pod krawędzią, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej, gładzona 
(ryc. 28d).

 e) Fragment kubka, z  uchem na krawędzi wyle-
wu, ceramika barwy ciemnobrunatnej, gładzona 
(ryc. 28e).

 f) Fragmenty naczynia, z  uchami na krawędzi wy-
lewu, ceramika barwy ceglastobrunatnej, chro-
powacona (ryc. 28f).

 g) Fragment naczynia, zdobionego ornamentyką 
krokiewkową, ceramika barwy brunatnej, gła-
dzona (ryc. 28g).

 h) Fragment misy z  wgięciem pod krawędzią, zdo-
bionej przekłutym uchem plastycznym, cerami-
ka barwy brunatnej, miejscami ceglastobrunat-
nej, gładzona.

 i) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc. 28h).

 j) Fragment talerza, o  pogrubionej, prosto ścię-
tej krawędzi, ceramika barwy ceglastobrunatnej, 
gładzona (ryc. 29a).

 k) Fragment talerza, o  prosto ściętej krawędzi, cera-
mika barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc. 29b).

 l) Fragment talerza, o  skośnie ściętej krawędzi, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 m) Fragment talerza, o  prosto ściętej krawędzi, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 n) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc. 29c).

 o) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc. 29d).

 p) Fragment talerza, o  prosto ściętej krawędzi, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 q) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc.  29e).

 r) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 s) 376  fr. ceramiki, barwy czarnej, ciemnobrunatnej, 
ceglastobrunatnej, gładzonych i  chropowaconych, 
w  tym dwadzieścia jeden fragmentów wylewów, 
cztery fragmenty dna i  trzy fragmenty uch. Jeden 
z fragmentów ze zbioru był zdobiony ornamentem 
paznokciowym, drugi ornamentem rytych  linii.

 t) Grudka silnie zwietrzałego bursztynu.

Jama nr  6A

Obiekt o  owalnym kształcie, odsłonięte częścio-
wo wypełnisko barwy ciemnobrunatnej, wystąpiły 
w nim liczne kamienie. W profilu zbliżony do kształ-
tu trapezowatego. Wymiary: zachowana długość na 
linii N-S: 104  cm, na linii W-E: 118  cm. Głębokość 
obiektu: maks. do 40 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Naczynie gliniane, jajowate (?), z  dwoma ucha-
mi na krawędzi wylewu. Ceramika barwy bru-
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natnej, miejscami ceglastobrunatnej, gładzona. 
Wymiary: zach. wys.  15  cm, śr. otw. 19,5  cm 
(ryc. 30a).

 b) Fragment naczynia jajowatego (?), z  uchem na 
krawędzi wylewu. Ceramika barwy brunatnej, 
miejscami ceglastobrunatnej, gładzona. Wymia-
ry: śr. otw. 23 cm.

 c) Fragment naczynia o  płaskim dnie, ceramika 
barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 d) Fragment misy z  wgięciem pod krawędzią, ce-
ramika barwy brunatnej, miejscami ceglastobru-
natnej, gładzona.

 e) Fragment naczynia z  uchem położonym na kra-
wędzi wylewu.

 f) Fragment talerza, o  prosto ściętej krawędzi, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej (ryc. 30b).

 g) Fragment talerza, o  prosto ściętej krawędzi, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej (ryc. 30c).

 h) Fragment talerza, o  skośnie ściętej krawędzi, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej (ryc. 30d).

 i) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej (ryc. 30e).

 j) Fragment talerza, o  skośnie ściętej krawędzi, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej.

 k) 236  fr. ceramiki, barwy brunatnej, ciemnobru-
natnej i  ceglastobrunatnej, w  tym sześć frag-
mentów wylewów, fragment przydenny i  frag-
ment ucha.

Jama nr  7A

Obiekt o  nieregularnym, czworokątnym kształ-
cie, wypełnisko barwy szaro-czarnej. W  profilu 
nieregularna, wyróżniły się dwie koncentracje 
w  obrębie obiektu. Wymiary: długość na linii N-S: 
114  cm, na linii W-E: 136  cm. Głębokość obiektu: 
do 50 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Jajowate naczynie gliniane, szerokootworo-
we, z  uchem przy krawędzi wylewu. Ceramika 
barwy ceglastobrunatnej, chropowacona (tak-
że ze śladami obmazywania palcami). Wymia-
ry: wys.  27,5  cm, śr. otw. 23  cm, śr. dna 9  cm 
(ryc. 31a).

 b) Fragment dwustożkowatego naczynia, o  krótkiej 
słabo zaznaczonej szyjce, ceramika barwy cegla-
stobrunatnej, gładzona.

 c) Fragmenty dwustożkowatego (?) dzbana, o  od-
dzielonej niewielkim uskokiem szyjce, ceramika 
barwy ciemnobrunatnej, gładzona.

 d) Fragment jajowatego (?) naczynia, o powierzchni 
obmazywanej palcami, ceramika barwy  ceglastej.

 e) Fragment misy z wgięciem pod krawędzią, cera-
mika barwy ciemnobrunatnej, gładzona.

 f) Fragment naczynia, o  karbowanej krawędzi wy-
lewu, ceramika barwy brunatnej, gładzona.

 g) Fragment misy, ceramika barwy ceglastej gładzona.
 h) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi wylewu, 

ceramika barwy ceglastobrunatnej, gładzona.
 i) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi wylewu, 

ceramika barwy ceglastobrunatnej, gładzona.
 j) Fragment talerza, o prosto ściętej krawędzi wyle-

wu, ceramika barwy ceglastobrunatnej, gładzona.
 k) Fragment talerza, o prosto ściętej krawędzi wyle-

wu, ceramika barwy ceglastobrunatnej,  gładzona.
 l) 225  fr. ceramiki, barwy bruantnej i  ceglastobru-

natnej, gładzonych i  chropowaconych, w  tym 
fragment dna, piętnaście fragmentów wylewów 
i  fragment ucha.

Jama nr  8A

Nieregularna, zawierała w  wypełnisku liczne ka-
mienie. Wypełnisko barwy szaro-czarnej. W  profi-
lu nieregularna zbliżona do trapezowatej. Wymiary: 
długość na linii N-S: 175  cm, na linii W-E: 130  cm. 
Głębokość obiektu: do 45 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment misy glinianej, z  wyraźnie wyodręb-
nionym płaskim dnem. Naczynie było zdobione 
ornamentem dołków paznokciowych na krawę-
dzi wylewu. Ceramika barwy ciemnobrunatnej, 
miejscami ceglastobrunatnej, gładzona.

 b) Fragmenty dwustożkowatego naczynia, o  łagod-
nym załomie brzuśca (?), ceramika barwy jasno-
brunatnej, gładzona.

 c) 122  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzone i  chropowacone, w  tym cztery 
fragmenty wylewów.

 d) Trzy gładziki (?) kamienne, jeden z  nich trój-
kątny, drugi spłaszczony, trzeci kształtu owal-
nego. Wymiary: I  – dł. 13,5  cm, szer. 8,5  cm.; 
II – dł. 10  cm, szer. 7,5  cm; III – dł. 12  cm, 
szer. 6 cm.

Jama nr  9A

Obiekt o  owalnym kształcie, wypełnisko barwy 
szaro-czarnej. W  profilu regularna trapezowata. Wy-
miary: długość na linii N-S: 135  cm, na linii W-E: 
140 cm. Głębokość obiektu: do 63 cm.
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	 n	 Inwentarz:

 a) Fragmenty dwustożkowatego naczynia, o  wyraź-
nym załomie brzuśca i krótkiej stożkowatej szyj-
ce, ceramika barwy brunatnej, miejscami cegla-
stobrunatnej, chropowacona.

 b) Fragment talerza, o  prosto ściętej krawędzi, cera-
mika barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc. 31b).

 c) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc. 31c).

 d) Fragment misy, z wgięciem pod krawędzią, cera-
mika barwy ceglastobrunatnej (ryc. 31d).

 e) 104  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzone i  chropowacone, w  tym cztery 
fragmenty wylewów.

 f) 3 fr. form odlewniczych. Wymiary: dł. 3,7–6,3 cm.
 g) Drobne bryłki bursztynu.

Jama nr  10A

Nieregularna o  kształcie zbliżonym do owalne-
go, wypełnisko barwy czarnej i  brunatno-czarnej. 
W profilu nieregularna, o kształcie zbliżonym do tra-
pezowatego. Wymiary: długość na linii N-S: 136 cm, 
na linii W-E: 138 cm. Głębokość obiektu: do 45 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment talerza o  półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 b) Fragmenty talerza, o  półkolistej krawędzi, cera-
mika barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 c) 21 fr. ceramiki, barwy ceglastobrunatnej, gładzo-
nych i  chropowaconych, w  tym mały fragment 
wylewu.

Jama nr  11A

Obiekt o  nieregularnym kształcie zbliżonym do 
czworokątnego. Wypełnisko barwy czarnej i  brunat-
no-czarnej. W  profilu regularna, o  trapezowatym 
kształcie. Wymiary: długość na linii N-S: 142 cm, na 
linii W-E: 145cm. Głębokość obiektu: do 41 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment małego naczynia, z  oddzieloną usko-
kiem krótką szyjką, ceramika barwy brunatnej, 
gładzona.

 b) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 c) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 d) 211  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzonych i  chropowaconych (część ze 
śladami obmazywania palcami), w  tym dziewięć 

fragmentów wylewów, dwa fragmenty dna i dwa 
fragmenty uch.

 e) 27 fr. form odlewniczych. Wymiary: dł. 1,7–5 cm.

Jama nr  12A

Bardzo duży obiekt, o  nieregularnym rozlanym 
kształcie, wydłużonym na linii W-E. Wypełnisko 
barwy czarnej i  brunatno-czarnej, wystąpiły w  nim 
pojedyncze kamienie. W  profilu jama nieregularna, 
z dwoma wyraźnie zaznaczającymi się zagłębieniami. 
Wymiary: długość na linii N-S: maks. 130 cm, na li-
nii W-E: 495cm. Głębokość obiektu: do 75 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment talerza, o ukośnie ściętej krawędzi wyle-
wu, ceramika barwy ceglastobrunatnej,  gładzona.

 b) Fragment talerza, o prosto ściętej krawędzi wyle-
wu, ceramika barwy ceglastobrunatnej,  gładzona.

 c) 73  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzone i  chropowacone, w  tym trzy 
fragmenty wylewów i  fragment przydenny.

 d) Drobne fragmenty surowca bursztynowego.

Jama nr  13A

Obiekt nieregularny w  rzucie poziomym wystą-
pił bezpośrednio przy obiekcie nr  12A z  którym był 
związany. Wypełnisko barwy czarnej. W  profilu nie-
regularny, o  kształcie zbliżonym do trapezowatego. 
Wymiary: długość na linii N-S: 90 cm, na linii W-E: 
98 cm. Głębokość obiektu: do 50 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragmenty naczynia, o  obmazywanej palcami 
powierzchni, ceramika barwy ceglastej (ryc. 32a).

 b) Fragment misy, z  uchem położonym przy kra-
wędzi wylewu, ceramika barwy brunatnej, gła-
dzona (ryc. 32b).

 c) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej.

 d) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej (ryc. 32c).

 e) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej (ryc. 32d).

 f) Fragment talerza, o  prosto ściętej krawędzi, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej (ryc. 32e).

 g) Fragment talerza, o  prosto ściętej krawędzi, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej (ryc. 32f).

 h) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej (ryc. 32g).

 i) Fragment talerza, o  prosto ściętej krawędzi, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej (ryc. 32h).
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 j) Fragment talerza, o  prosto ściętej krawędzi, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej (ryc. 32i).

 k) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej (ryc. 32j).

 l) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej (ryc. 32k).

 m) Fragment talerza, o  prosto ściętej krawędzi, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej (ryc. 33a).

 n) 283  fr. ceramiki, barwy brunatnej, ciemnobru-
natnej i  ceglastobrunatnej, gładzone i  chropo-
wacone (w tym ze śladami obmazywania pal-
cami), w  tym czternaście fragmentów wylewów 
(ryc. 33b).

 o) 2  fr. form odlewniczych, dł. 3,4 i 4,4 cm.
 p) Drobne fragmenty bursztynu.

Jama nr  14A

Obiekt, o  nieregularnym kształcie, wydłużo-
nym na linii N-S, wystąpiły w  nim pojedyncze 
drobne kamienie. Wypełnisko barwy czarnej i  bru-
natno-czarnej. W  profilu nieregularna, za niewiel-
kim wgłębieniem w  części południowej, w  dalszej 
części regularna o  kwadratowym rzucie. Wystąpiły 
w  niej dwie warstwy ciemniejsze, w  warstwie stro-
powej i  spągowej obiektu. Wymiary: długość na li-
nii N-S: maks. 195 cm, na linii W-E: 130 cm. Głębo-
kość obiektu: do 20 cm (część południowa) do 75 cm 
(część północna).
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment baniastego (?) kubka, z  grubym pla-
stycznym uchem, położonym przy krawędzi 
wylewu. Ceramika barwy czarnej, gładzona 
(ryc. 33c).

 b) Fragment stożkowatej misy, z wgięciem pod kra-
wędzią i płaskim dnem, ceramika barwy czarnej, 
gładzona (ryc. 33d).

 c) Fragment naczynia, o  wydętym brzuścu i  od-
dzielonej uskokiem stożkowatej szyjce, ceramika 
barwy brunatnej, gładzona.

 d) 63  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzone i  chropowacone, w  tym dwa 
fragmenty wylewów i  fragment przydenny.

 e) Dwa przedmioty kamienne, jeden z  nich okrą-
gły częściowo spłaszczony (rozcieracz?), drugi 
wydłużony, płaski (gładzik?). Wymiary: I  – dł. 
8 cm, szer. 4,5 cm; II – dł. 11,5 cm, szer. 5 cm.

 f) Dwustronny rylec rogowy, jeden koniec tępo za-
kończony, drugi częściowo zaostrzony. Wymiary: 
dł. 7 cm, gr. 0,6 cm (ryc. 33f).

 g) Fragment przedmiotu kościanego, wymiary: dł. 
6 cm, szer. 1,5 cm (ryc. 33f).

Jama nr  15A

Obiekt o  owalnym kształcie, wystąpiły w  nim 
pojedyncze kamienie. Wypełnisko barwy czarnej. 
W profilu regularny, o półkolistym kształcie. Wymia-
ry: długość na linii N-S: 74 cm, na linii W-E: 70 cm. 
Głębokość obiektu: do 25 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 8  fr. ceramiki, barwy ceglastobrunatnej, gładzo-
nych, w  tym fragment wylewu.

Jama nr  16A

Jama o  owalnym kształcie, wystąpiły w  niej po-
jedyncze kamienie. Wypełnisko barwy czarnej i  bru-
natno-czarnej. W  profilu regularna, o  trapezowatym 
kształcie. Wymiary: długość na linii N-S: 110 cm, na 
linii W-E: 98 cm. Głębokość obiektu: do 48 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment dwustożkowatego (?) naczynia, o  sła-
bo wyodrębnionej szyjce, ceramika barwy ciem-
nobrunatnej, gładzona.

 b) Fragment misy, półkolistej, o  prostej krawędzi 
wylewu, ceramika barwy ceglastobrunatnej, gła-
dzona.

 c) 212  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzonych i  chropowaconych, w  tym 
cztery fragmenty wylewów i  fragment dna.

Jama nr  17A

Obiekt o  nieregularnym kształcie, wydłużonym 
na linii NW-SE, wystąpiły w nim pojedyncze kamie-
nie. Wypełnisko barwy czarnej i  brunatno-czarnej. 
W  profilu nieregularna, za niewielkim wgłębieniem 
w  części południowej, w  dalszej części regularna 
o  kwadratowym rzucie. Wymiary: długość na linii 
N-S: maks. 125 cm, na linii W-E: 175 cm. Głębokość 
obiektu: do 30 cm (część południowa) oraz do 95 cm 
(część północna).
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragmenty naczynia, o  słabo wydzielonej szyj-
ce, zdobionego ornamentem dołków paznokcio-
wych, ceramika barwy brunatnej, gładzona.

 b) Fragment talerza, z ukośnie ściętą krawędzią, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 c) Fragment talerza, o  zdobionej nacinaniem kra-
wędzi, ceramika barwy ceglastobrunatnej, gła-
dzona.



Ośrodek starożytnego brązownictwa pomorskiego we wczesnej epoce żelaza w Juszkowie, gmina Pruszcz Gdański

30

 d) 289  fr. ceramiki, barwy brunatnej, ciemnobru-
natnej i  ceglastobrunatnej, w  tym osiem frag-
mentów wylewów i  fragment ucha. Jeden z frag-
mentów ze zbioru był zdobiony ornamentyką 
dołków paznokciowych.

 e) Grudka skorodowanego bursztynu.

Jama nr  18A

Obiekt, o owalnym kształcie, wyróżniał się obec-
nością pojedynczych grudek polepy. Wypełnisko bar-
wy czarnej i  brunatno-czarnej. W  profilu regularny, 
o półkolistym kształcie, wyróżniła się w nim warstwa 
spalenizny. Wymiary: długość na linii N-S: 132  cm, 
na linii W-E: 120 cm. Głębokość obiektu: do 65 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment naczynia, obmazywanego palcami na 
powierzchni, ceramika barwy ceglastobrunatnej, 
gładzona (ryc. 34a).

 b) Fragmenty naczynia, zdobionego ornamentyką 
paznokciową, ceramika barwy ceglastobrunatnej 
(ryc. 34b).

 c) 104 fr. ceramiki, barwy brunatnej, ceglastobrunat-
nej i  ceglastej, gładzone i  chropowacone, w  tym 
trzy fragmenty wylewów i  fragment przydenny.

Jama nr  19A 
(palenisko)

Wyróżniało się obecnością regularnego bruku 
kamiennego. Wypełnisko barwy czarnej. W  profilu 
nieckowate, wyróżniła się w  nim warstwa spalenizny 
(południowa część obiektu). Wymiary: długość na li-
nii N-S: 110  cm, na linii W-E: 110  cm. Głębokość 
obiektu: do 30 cm.
	 n	 Inwentarz:

 — brak.

Jama nr  20A

Obiekt o  zbliżonym do owalnego kształcie. Wy-
pełnisko barwy brunatnej i brunatno-czarnej. W pro-
filu regularny, o  zbliżonym do trapezowatego kształ-
cie. Wymiary: długość na linii N-S: 95  cm, na linii 
W-E: 94 cm. Głębokość obiektu: do 45 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment talerza, o ukośnie ściętej krawędzi, ce-
ramika barwy ceglastej gładzona.

 b) 52 fragmenty ceramiki, barwy brunatnej i  cegla-
stobrunatnej, gładzone i  chropowacone, w  tym 
dwa fragmenty wylewów.

 c) Kilka grudek polepy.

Jama nr  21A

Nieregularna, o  rozlanym kształcie, bardziej wy-
dłużona na linii W-E. Wypełnisko barwy ciemnobru-
natnej. We wschodniej części obiektu wystąpiło wy-
raźne skupienie kamieni. W  profilu jama regularna, 
o  kształcie zbliżonym do trapezowatego. Wymiary: 
długość na linii N-S: maks.  120  cm, na linii W-E: 
140 cm. Głębokość obiektu: do 55 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragmenty dwustożkowatego (?) naczynia, o nie-
wydzielonej szyjce, ceramika barwy ceglastobru-
natnej, ze śladami obmazywania palcami.

 b) Fragment baniastego (?) naczynia, o  krótkiej 
w  przybliżeniu cylindrycznej szyjce, ceramika 
barwy ceglastobrunatnej, chropowacona.

 c) Fragment naczynia, z  grubym plastycznym 
uchem na brzuścu, ceramika barwy ceglastobru-
natnej, chropowacona (ryc. 34c).

 d) 91  fr. ceramiki, barwy ciemnobrunatnej, brunat-
nej i  ceglastobrunatnej, w  tym siedem fragmen-
tów wylewów, jeden z  fragmentów ze zbioru był 
zdobiony ornamentem paznokciowym.

Jama nr  22A

Jama o  nieregularnym rozlanym kształcie, wy-
dłużona na linii północ-południe. Wypełnisko barwy 
ciemnobrunatnej. W  profilu nieregularna, wyróżniły 
się wyraźnie dwa oddzielone od siebie, przegłębione 
skupiska. Wymiary: długość na linii N-S: 280 cm, na 
linii W-E: 175 cm. Głębokość obiektu: do 76 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment naczynia, z uchem położonym na kra-
wędzi wylewu, ceramika barwy ceglastobrunat-
nej, gładzona.

 b) Fragment naczynia zdobionego ornamentem pa-
znokciowym, ceramika barwy ceglastobrunatnej, 
gładzona.

 c) Fragment naczynia zdobionego ornamentem pa-
znokciowym, ceramika barwy ciemnobrunatnej, 
gładzona.

 d) 258  fr. ceramiki, barwy czarnej, brunatnej i  ce-
glastobrunatnej, gładzonych i  chropowaconych, 
w  tym dwanacie fragmentów wylewów. Cztery 
fragmenty ceramiki ze zbioru były zdobione or-
namentem paznokciowym, na jednym znajdo-
wały się pozostałości po utrąconym uchu.

 e) Rozcieracz kamienny (?), nieregularny, częściowo 
spłaszczony, wymiary: dł. 15 cm, szer. 9,5 cm.
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Jama nr  27 
(numeracja zdublowana z  obiektem odkrytym 
w  trakcie badań w  1963, właściwie 27/1967)

Bardzo duży obiekt, wydłużony na linii N-S. Wy-
pełnisko barwy szarej, miejscami ciemno-czarnej, ze śla-
dami spalenizny. Na powierzchni obiektu wystąpił bruk 
kamienny. W wykonanym dla obiektu profilu wydzielo-
no część centralną, płytką i  nieckowatą (jako palenisko 
27). Jego przegłębione w profilu części zostały wydzielone 

osobno, wschodnia jako jama 27A, zachodnia jako jama 
27B. Wymiary: długość na linii N-S: maks. 175 cm, na li-
nii W-E: 310 cm. Głębokość obiektu: do 64 cm (ryc. 81).
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 b) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 c) Fragment talerza, o  prosto ściętej krawędzi, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 f) Kościany rylec, o  jednostronnie obrobionej po-
wierzchni. Końce o  tępym kształcie. Wymiary: 
dł. 4,8 cm, szer. 1 cm (ryc. 34d).

Jama nr  23A

Obiekt o owalnym kształcie, wyróżniał się obec-
nością pojedynczych kamieni. Wypełnisko barwy 
szaro-czarnej. W  profilu regularny, o  prostokątnym 
kształcie. Wymiary: długość na linii N-S: 115 cm, na 
linii W-E: 110 cm. Głębokość obiektu: do 92 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragmenty naczynia, obmazywanego palcami na 
powierzchni, ceramika barwy ceglastobruna tnej.

 b) Fragment talerza, o  prosto ściętej krawędzi, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej gładzona.

 c) Fragment talerza, o  prosto ściętej krawędzi, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej gładzona.

 d) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej gładzona.

 e) 107  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglasto-
brunatnej, gładzonych i  chropowaconych (część 
za śladami obmazywania palcami), w  tym dwa 
fragmenty wylewów.

Jama nr  24A

Zbliżona do kształtu owalnego, wypełnisko bar-
wy ciemnobrunatnej. W  profilu regularna, o  kształ-
cie zbliżonym do trapezowatego. Wymiary: długość 
na linii N-S: 110  cm, na linii W-E: 102  cm. Głębo-
kość obiektu: do 40 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 27  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzonych i  chropowaconych, w  tym 
fragment wylewu.

Jama nr  25A

W rzucie poziomym kolista, wyróżniała się obec-
nością warstw czarnej ziemi i  przepalonej rudej gli-
ny. W profilu nieregularna, o trapezowatym kształcie, 
wyróżniła się obecnością dwóch warstw spalenizny, 
oddzielonych warstwami piasku i  gliny. Wymiary: 
długość na linii N-S: 172  cm, na linii W-E: 155  cm. 
Głębokość obiektu: do 68 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Mały fragment talerza, o  prostej krawędzi wyle-
wu, ceramika barwy ceglastej.

 b) 30  fr. ceramiki, barwy ceglastej i  ceglastobrunat-
nej, gładzonych, w  tym mały fragment wylewu.

Jama nr  26A

Obiekt o  nieregularnym kształcie, bardziej wy-
dłużony na linii północ-południe. Wypełnisko barwy 
ciemnobrunatnej. W południowej części obiektu wy-
stąpiło wyraźne skupienie kamieni. W  profilu regu-
larny, o  zbliżonym do trapezowatego kształcie. Wy-
miary:  długość na linii N-S: maks.  200  cm, na linii 
W-E: 110 cm Głębokość obiektu: do 55 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 192  fr. ceramiki, barwy ciemnobrunatnej, bru-
natnej i ceglastobrunatnej, gładzone i chropowa-
cone (część za śladami obmazywania powierzch-
ni palcami), w  tym 7 fragmentów wylewów.

 b) Bryłka zwietrzałego surowca bursztynowego.

Luźne z  powierzchni wykopów

	 n	 Inwentarz:

 a) Haczyk do wędki, brązowy, kolec zagięty pod 
końcem prostym, z  jednym zadziorem. Zabytek 
wykonany z drutu o kolistym przekroju. Wymia-
ry: dł. 3,4 cm, szer. 1,9 cm, gr. 0,1 cm (ryc. 34e).

Badania wykopaliskowe 
w  1967  r.
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 d) Fragment talerza o prosto ściętej krawędzi wyle-
wu, ceramika barwy jasnobrunatnej, gładzona.

 e) Fragmenty naczynia, o  obmazywanej palcami 
powierzchni, ceramika barwy ceglastobrunatnej.

 f) 114  fr. ceramiki, barwy w  większości ceglasto-
brunatnej, gładzonych i chropowaconych, w tym 
pięć fragmentów wylewów.

Jama nr  28 
(numeracja zdublowana z  obiektem odkrytym 
w  trakcie badań w  1963, właściwie 28/1967)

Obiekt o nieregularnym kształcie, w  jego wypeł-
nisku wystąpiły pojedyncze kamienie. Wypełnisko 
barwy szarej. W  profilu jama nieregularna, zbliżo-
na do trapezowatej. Wymiary: długość na linii N-S: 
84  cm, na linii W-E: 110  cm. Głębokość obiektu: do 
52 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragmenty bardzo dużej misy z  wgięciem pod 
krawędzią, ceramika barwy brunatnej, gładzona. 
Wymiary:śr. otw. ok. 40 cm (ryc. 35a).

 b) Fragmenty misy z  wgięciem pod krawędzią, 
ceramika barwy ciemnobrunatnej, gładzona 
(ryc. 35b).

 c) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastej, gładzona (ryc. 35c).

 d) 77  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzonych i chropowaconych.

Jama nr  29 
(numeracja zdublowana z  obiektem odkrytym 
w  trakcie badań w  1963, właściwie 29/1967)

Obiekt o  nieregularnym, rozlanym kształcie, 
w  jego wypełnisku wystąpiły pojedyncze kamienie. 
Wypełnisko barwy szarej. W  profilu jama nieregu-
larna, z  przegłębieniem w  części południowej. Wy-
miary: długość na linii N-S: 140  cm, na linii W-E: 
160 cm. Głębokość obiektu: do 54 cm.
	 n	 Inwentarz:

 — brak.

Jama nr  30 
(numeracja zdublowana z  obiektem odkrytym 
w  trakcie badań w  1963, właściwie 30/1967)

Niertegularna, o  rozlanym kształcie, w  jej wy-
pełnisku wystąpiły pojedyncze kamienie. Wypełnisko 
barwy szarej. W profilu nieregularna, zbliżona do tra-
pezowatej. Wymiary: długość na linii N-S: 105  cm, 
na linii W-E: 121 cm. Głębokość obiektu: do 46 cm.

	 n	 Inwentarz:

 a) 18 fr. ceramiki, barwy ceglastobrunatnej, gładzo-
nych i chropowaconych.

Jama nr  31 
(numeracja zdublowana z  obiektem odkrytym 

w  trakcie badań w  1963, właściwie 31/1967)

Obiekt o  owalnym kształcie, w  jego wypełnisku 
wystąpiły pojedyncze kamienie. Wypełnisko barwy sza-
ro-czarnej. W  profilu jama nieregularna, zbliżona do 
trapezowatej. Wymiary: długość na linii N-S: 123  cm, 
na linii W-E: 110  cm. Głębokość obiektu: do 65  cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej.

 b) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej.

 c) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej.

 d) 42  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzone i  chropowacone, w  tym dwa 
fragmenty wylewów i  fragment dna.

 e) Małe fragmenty surowca bursztynowego.

Jama nr  32 
(numeracja zdublowana z  obiektem odkrytym 
w  trakcie badań w  1963, właściwie 32/1967)

Nieregularna, o  rozlanym nieregularnym kształ-
cie, w  jej wypełnisku wystąpiły licznekamienie. Wy-
pełnisko barwy szarej. W profilu regularna, o kształ-
cie zbliżonym do trapezowatego. Wymiary: długość 
na linii N-S: 140  cm, na linii W-E: 112  cm. Głębo-
kość obiektu: do 51 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment talerza, o  prosto ściętej krawędzi, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 b) 207  fr. ceramiki, barwy ciemnobrunatnej i  ce-
glastobrunatnej, gładzona i  chropowaconych, 
w  tym siedem fragmentów wylewów i  fragment 
ucha naczynia.

 c) 32 fr. form odlewniczych, wymiary: dł. 0,9–4,2 cm 
(ryc. 35d).

Palenisko nr  33 
(numeracja zdublowana z  obiektem odkrytym 
w  trakcie badań w  1963, właściwie 33/1967)

Obiekt o  nieregularnym kształcie (połączony 
z obiektem nr 34, właściwie 34/1967), miał półokrągłą 
częściowo otwartą konstrukcję kamienną. Wypełnisko 
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barwy szarej, miejscami skupienia spalenizny. W pro-
filu regularne, o  kształcie zbliżonym do trapezowate-
go. Wymiary: długość na linii N-S: 142  cm, na linii 
W-E: 125 cm. Głębokość obiektu do 23 cm (ryc. 82).
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragmenty naczynia, o  częściowo obmazywanej 
palcami powierzchni. Ceramika barwy ceglasto-
brunatnej.

 b) 14 fr. ceramiki, barwy ceglastobrunatnej, gładzo-
nych i chropowaconych.

Jama nr  34 
(numeracja zdublowana z   obiektem odkrytym 

w  trakcie badań w  1963, właściwie 34/1967)

Nieregularna połączona z obiektem nr 33 (właści-
wie 33/1967), w jej wypełnisku wystąpiły liczne kamie-
nie. Wypełnisko barwy szarej, miejscami skupienia spa-
lenizny. W profilu regularna, o kształcie zbliżonym do 
workowatego. Wymiary: długość na linii N-S: 128 cm, 
na linii W-E: 125  cm. Głębokość obiektu: do 95  cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy brunatnej, gładzona (ryc. 36a).

 b) Fragment talerza, o  półkoli stej krawędzi, cera-
mika barwy brunatnej, gładzona.

 c) 42  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzone i  chropowacone, w  tym frag-
ment wylewu i  fragment ucha.

Jama nr  35 
(numeracja zdublowana z  obiektem odkrytym 
w  trakcie badań w  1963, właściwie 35/1967)

Obiekt o  kolistym kształcie, wypełnisko barwy 
szarej. W  profilu nieregularna zagłębiona schodko-
wato w  części centralnej. Wymiary: długość na linii 
N-S: 170 cm, na linii W-E: 165 cm. Głębokość obiek-
tu: do 55 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 56  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzonych i  chropowaconych (część ze 
śladami obmazywania palcami), w tym fragment 
ucha naczynia.

 b) Mały odłupek krzemienny, dł. 3 cm.

Jama nr  36 
(numeracja zdublowana z  obiektem odkrytym 
w  trakcie badań w  1963, właściwie 36/1967)

Obiekt o nieregularnym, w przybliżeniu czworo-
kątnym kształcie, wypełnisko barwy szarej, zawierała 

pojedyncze kamienie. Wokół części obiektu wystąpiła 
warstwa rudego (spieczonego?) piasku. W  profilu ja-
ma regularna, zbliżona kształtem do trapezowatego. 
Wymiary: długość na linii N-S: 170 cm, na linii W-E: 
185 cm. Głębokość obiektu: do 62 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Mały fragment naczynia, z guzkiem przy krawę-
dzi, ceramika barwy ceglastobrunatnej.

 b) Fragmenty talerza o  półkolistej krawędzi, cera-
mika barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 c) 100  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzonych i  chropowaconych (część ze 
śladami obmazywania palcami), w  tym cztery 
fragmenty wylewów, fragment ucha oraz frag-
ment dna.

 d) Dwie bryłki surowca bursztynowego.

Jama nr  37 
(numeracja zdublowana z  obiektem odkrytym 
w  trakcie badań w  1963, właściwie 37/1967)

Wydłużona na linii W-E, wypełnisko bar-
wy czarno-szarej, zawierała liczne kamienie. Wokół 
przede wszystkim północnej części obiektu wystąpi-
ła warstwa rudej (spieczonej?) gliny. W  profilu nie-
regularna, półkolista. Wymiary: długość na linii N-S: 
117 cm, na linii W-E: 135 cm. Głębokość obiektu: do 
50 cm (ryc. 83).
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastej.

 b) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy brunatnej.

 c) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej.

 d) Fragment talerza, o  prosto ściętej krawędzi, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej.

 e) Fragment talerza, o  prosto ściętej krawędzi, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej.

 f) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej.

 g) Fragment talerza, o  prosto ściętej krawędzi, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej.

 h) Fragment misy, o  prosto ściętej krawędzi, cera-
mika barwy brunatnej, gładzona.

 i) 69  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzonych i  chropowaconych (część 
ze śladami obmazywania palcami), w  tym dwa 
fragmenty wylewów i  dwa fragmenty dna oraz 
fragment ucha.
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Palenisko nr  38 
(numeracja zdublowana z  obiektem odkrytym 
w  trakcie badań w  1963, właściwie 38/1967)

Obiekt o  owalnym kształcie, wypełnisko barwy 
szarej, miejscami czarnej, zawierała liczne kamienie. 
W  profilu nieregularny, nieckowaty. Wymiary: dłu-
gość na linii N-S: 100 cm, na linii W-E: 110 cm. Głę-
bokość obiektu: do 35 cm (ryc. 84).
	 n	 Inwentarz:

 — brak

Jama nr  39 
(numeracja zdublowana z  obiektem odkrytym 
w  trakcie badań w  1963, właściwie 39/1967)

Obiekt o  nieregularnym, owalnym kształcie, 
wypełnisko barwy szarej, zawierała liczne kamie-
nie. W  profilu jama regularna, o  kształcie zbliżonym 
do trapezowatego. Wymiary: długość na linii N-S: 
120  cm, na linii W-E: 115  cm. Głębokość obiektu: 
do 56 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragmenty naczynia, zdobionego ornamentyką 
poziomej linii ukośnych nacięć, ceramika barwy 
ceglastobrunatnej, gładzona (ryc. 36b).

 b) Fragmenty talerza, o  półkolistej krawędzi, cera-
mika barwy brunatnej, gładzona (ryc. 36d).

 c) Fragmenty talerza, o  półkolistej krawędzi, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej, gładzona 
(ryc. 36c).

 d) Fragmenty talerza, o  prosto ściętej krawędzi, 
ceramika barwy ceglastobrunatnej, gładzona 
(ryc. 36e).

 e) Fragmenty talerza, o  półkolistej krawędzi, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej, gładzona 
(ryc. 36f).

 f) Fragmenty talerza, o  półkolistej krawędzi, cera-
mika barwy brunatnej, gładzona (ryc. 36g).

 g) Fragmenty talerza, o  półkolistej krawędzi, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej, gładzona 
(ryc. 36h).

 h) Fragmenty talerza, o  półkolistej krawędzi, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej, gładzona 
(ryc. 36i).

 i) 113  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglasto-
brunatnej, gładzonych i  chropowaconych (część 
ze śladami obmazywania palcami), w  tym trzy 
fragmenty wylewów.

 j) Mała bryłka surowca bursztynowego.

Palenisko nr  40 
(numeracja zdublowana z  obiektem odkrytym 
w  trakcie badań w  1963, właściwie 40/1967)

Obiekt o nieregularnym, owalnym kształcie, wy-
pełnisko barwy szarej, miejscami czarnej, zawierało 
liczne kamienie. W  profilu nieregularne, nieckowate. 
Wymiary: długość na linii N-S: 85 cm, na linii W-E: 
87 cm. Głębokość obiektu: do 30 cm.
	 n	 Inwentarz:

 — brak.

Palenisko nr  41 
(numeracja zdublowana z  obiektem odkrytym 
w  trakcie badań w  1963, właściwie 41/1967)

Obiekt o regularnym, okrągłym kształcie, wypeł-
nisko barwy szarej, miejscami czarnej (ślady spaleni-
zny?), zawierało liczne kamienie. W  profilu regular-
ne, zbliżone do u-kształtnego. Wymiary: długość na 
linii N-S: 104  cm, na linii W-E: 100  cm. Głębokość 
obiektu: do 62 cm (ryc. 85).
	 n	 Inwentarz:

 a) 2  fr. ceramiki, barwy brunatnej, chropowacone.

Jama nr  42

Duży, nieregularnych kształtów obiekt wydłużony 
na osi N-S. Wypełnisko barwy szarej, wystąpiły w nim 
grudki polepy i pojedyncze kamienie. W  trakcie eks-
ploracji wykonano dwa cięcia profilowe wzdłuż osi 
północ-południe (profil A–B–D) oraz wschód-zachód 
(profil C–E). W profilu nieregularna, o zaokrąglonych 
kształtach. Wymiary: na linii N-S: maks.  215  cm, 
na linii W-E: 140  cm, głębokość: maks.  do 57  cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment talerza, o  prosto ściętej pogrubionej 
krawędzi, ceramika barwy ceglastobrunatnej, 
gładzona.

 b) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 c) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 d) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 e) 153  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzone i  chropowacone, w  tym frag-
ment brzuśca z małym fragmentem ucha naczy-
nia i  tzry fragmenty wylewów.

 f) Kamienny rozcieracz (?), częściowo spłaszczony. 
Wymiary: dł. 10,5 cm.
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Jama nr  43

Duży, nieregularnych kształtów obiekt, wydłu-
żony na osi W-E. Wypełnisko barwy szarej, wystąpi-
ły w  nim grudki polepy i  pojedyncze kamienie oraz 
kości zwierzęce. W  profilu nieregularna z  wyraźnym 
oddzielającym się zagłębieniem w  części zachodniej. 
Wymiary: na linii N-S: maks.  130  cm, na linii W-E: 
192 cm, głębokość: maks. do 60 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment naczynia, z  grubym uchem na brzuś-
cu, ceramika barwy brunatnej, gładzona.

 b) 42  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzone i  chropowacone, w  tym frag-
ment wylewu.

Jama nr  44

Nieregularny obiekt o  rozlanym kształcie. Wy-
pełnisko barwy szarej, wystąpiły w  nim liczne ka-
mienie. W  profilu jama nieregularna, z  wyraźnym 
oddzielającym się zagłębieniem w  części zachodniej. 
Wymiary: na linii N-S: maks.  97  cm, na linii W-E: 
135  cm, głębokość: maks.  do 32  cm (część zachod-
nia) oraz do 10 cm (część wschodnia).
	 n	 Inwentarz:

 a) 45  fr. ceramiki, barwy ciemnobrunatnej, cegla-
stobrunatnej i  ceglastej, gładzone i  chropowaco-
ne (część ze śladami obmazywania palcami).

Jama nr  45

Nieregularna, wypełnisko barwy szarej, wystąpi-
ły w  nim pojedyncze kamienie. W  profilu regularna 
workowata, o  prostych ściankach, wystąpiło w  niej 
niewielkie skupienie ciemniejszego piasku. Wymiary: 
na linii N-S: maks.  88  cm, na linii W-E: 95  cm, głę-
bokość: maks. do 68 cm.
 	n	 Inwentarz:

 a) Fragment misy z  wgięciem pod krawędzią, cera-
mika barwy ciemnobrunatnej, gładzona (ryc. 37a).

 b) 64  fr. ceramiki, barwy ciemnobrunatnej i  cegla-
stobrunatnej, gładzone i  chropowacone, w  tym 
trzy fragmenty wylewów.

Jama nr  46

Nieregularna, wydłużona na osi – zachód-
-wschód, wypełnisko barwy szarej, wystąpiły w  nim 
pojedyncze kamienie. W  profilu regularna workowa-
ta, o  prostych ściankach, wystąpiło w  niej niewielkie 
skupienie ciemniejszego piasku oraz grudki polepy. 

Wymiary: na linii N-S: maks.  50  cm, na linii W-E: 
87 cm, głębokość maks. do 85 cm (ryc. 86).
	 n	 Inwentarz:

 a) 68  fr. ceramiki, barwy ciemnobrunatnej i  cegla-
stobrunatnej, gładzone i  chropowacone, w  tym 
trzy fragmenty wylewów i  fragment ucha.

Jama nr  47

Nieregularna, owalna, wypełnisko barwy szarej, 
wystąpiły w  nim pojedyncze kamienie. Na wschód 
od obiektu wystąpiła niewielka nieregularna kon-
centracja ciemniejszego piasku. W  profilu regular-
na, o kształcie zbliżonym do trapezowatego, w spągu 
obiektu wystąpił dużych rozmiarów kamień. Wymia-
ry: na linii N-S: maks. 112 cm, na linii W-E: 110 cm, 
głębokość maks.  do 42  cm. Skupienie przy obiekcie, 
wymiary w  rzucie N-S: maks.  18  cm, na linii W-E: 
25 cm, głębokość: maks. do 13 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 41  fr. ceramiki, barwy ciemnobrunatnej i  cegla-
stobrunatnej, gładzonych i chropowaconych.

Jama nr  48

Nieregularna, wydłużona na linii zachód-
-wschód, wypełnisko barwy szarej, wystąpiły w  nim 
pojedyncze kamienie. W  profilu regularna, z  wyraź-
nie przegłębioną częścią centralną. Wymiary: na li-
nii N-S: maks.  58  cm, na linii W-E: 94  cm, głębo-
kość: maks. do 28 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 2 fr. form odlewniczych, wymiary: dł. 2,3 i 3 cm 
(ryc. 37b).

Jama nr  49

Duży nieregularny obiekt, wydłużony na osi 
W-E. Wypełnisko barwy szarej, wystąpiły w  nim 
grudki polepy i pojedyncze kamienie. W profilu jama 
nieregularna, o workowatym zagłębieniu w centralnej 
części obiektu. Wymiary: na linii N-S: maks. 115 cm, 
na linii W-E: 160 cm, głębokość: maks. do 50 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragmenty dwustożkowatego, cienkościennego 
naczynia, ceramika barwy czarnej (ryc. 37c).

 b) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc. 37d).

 c) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc. 37e).

 d) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc. 37f).
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	 n	 Inwentarz:

 — brak.

Jama nr  53

Bardzo duży rozlany obiekt, o  nieregularnym, 
kształcie, wydłużonym na linii SW-NE. Wypełni-
sko barwy szarej, miejscami czarnej. W  profilu jama 
nieckowata, z  workowatym przegłębieniem w  części 
południowo-zachodniej. Wymiary: długość na linii 
N-S: do 212 cm, na linii W-E: do 220 cm. Głębokość 
obiektu: do 15  cm, w  obrębie workowatego przegłę-
bienia do 105 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment naczynia, z  uchem na krawędzi wyle-
wu, ceramika barwy czarnej, gładzona (ryc. 38b).

 b) Fragmenty naczynia, o obmazywanej powierzch-
ni, ceramika barwy ceglastobrunatnej (ryc. 38c).

 c) Fragmenty naczynia, o  chropowaconej ceglasto-
brunatnej powierzchni.

 d) Fragment talerza, o karbowanej krawędzi, zdobio-
nego na powierzchni ornamentyką paznokciową. 
Ceramika barwy ceglastobrunatnej (ryc.  38d).

 e) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc. 38e).

 e) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc. 37g).

 f) Fragment talerza, o  prosto ściętej krawędzi, cera-
mika barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc. 37h).

 g) 194  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzone i  chropowacone, w  tym czte-
ry fragmenty wylewów i  fragment ucha. Jeden 
z  fragmentów ze zbioru był zdobiony ornamen-
tyką paznokciową.

 h) Fragment przedmiotu żelaznego (sierpa?), półko-
listego. Jeden z  końców zabytku odłamany. Wy-
miary: dł. 10,8  cm, gr. 0,4  cm (zabytek zaginął, 
opis na podstawie karty katalogu  naukowego).

Jama nr  50

Duży obiekt o nieregularnych kształtach. Wypeł-
nisko barwy szarej, wystąpiły w  nim grudki polepy 
i pojedyncze kamienie. W profilu jama nieregularna, 
zbliżona do kształtu trapezowatego. W spągu obiektu 
wystąpiły trzy duże kamienie, nad którymi znajdo-
wało się skupienie fragmentów ceramiki. Wymiary: 

na linii N-S: maks.  132  cm, na linii W-E: 166  cm, 
głębokość: maks. do 79 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragmenty dużego baniastego naczynia, o  ob-
mazywanej palcami powierzchni, zdobionego na 
krawędzi wylewu plastycznym guzkiem. Cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej (ryc. 38a).

 b) Fragment misy, z niewielkim wgięciem pod kra-
wędzią, ceramika barwy brunatnej, gładzona.

 c) Fragment talerza, o  prosto ściętej krawędzi, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 d) 121  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzonych i  chropowaconych, w  tym 
tzry fragmenty wylewów i  fragment ucha naczy-
nia.

Badania powierzchniowe 
M.  Pietrzaka w  1967  r.

	 n	 Inwentarz:

 a) 4  fr. ceramiki, barwy jasnobrunatnej i  ceglasto-
brunatnej, gładzone.

Badania wykopaliskowe 
w  1968  r.

Palenisko nr  51

Obiekt wydłużony na linii N-S. Wypełnisko 
barwy szarej, miejscami ciemno-czarnej, ze śladami 
spalenizny. Obiekt zawierał liczne kamienie. W  pro-
filu nieckowate, zawierało dwie odróżniające się od 
siebie koncentracje. Wymiary: długość na linii N-S: 
maks. 90 cm, na linii W-E: 83 cm. Głębokość obiek-
tu: do 20 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment talerza, o  prosto ściętej krawędzi, ce-
ramika barwy ciemnobrunatnej.

 b) Mały odłupek krzemienny.
 c) Grudka polepy.

Jama nr  52

Duży obiekt, o  nieregularnym kształcie, wy-
dłużony na linii W-E. Wypełnisko barwy szarej, 
miejscami ciemno-czarnej, ze śladami spalenizny. 
W  obiekcie wystąpiły liczne kamienie. W  profilu ja-
ma nieregularna, zawierała dwie odróżniające się od 
siebie i przegłębione koncentracje. Wymiary: długość 
na linii N-S: maks.  116  cm, na linii W-E: 205  cm. 
Głębokość obiektu: do 56 cm.
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 f) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc. 39a).

 g) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc. 39b).

 h) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc. 39c).

 i) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 j) Naszyjnik, składający się z 15 muszli, z przebity-
mi otworami (ryc. 39d).

 k) 133  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzone i  chropowacone, w  tym trzy 
fragmenty wylewów.

 l) Fragmenty zwietrzałego bursztynu.

Jama nr  54

Bardzo duży rozlany obiekt, o  nieregularnym 
kształcie, w jego obrębie wystąpiły pojedyncze kamie-
nie i  grudki polepy. Wypełnisko barwy szarej, miej-
scami czarnej. Dla obiektu wykonano profil dzielący 
obiekt na trzy części, według dwóch linii cięcia: SE-
-NW i  SW-NW. Wymiary: długość na linii N-S:  do 
200  cm, na linii W-E: do 215  cm. W  profilu część 
opisana jako jama 54A – głębokość do 65 cm, w czę-
ści profilu workowate przegłębienie głębokość: do 
83 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment misy z  wgięciem pod krawędzią, ze 
śladami po utrąconym uchu, ceramika barwy 
ciemnobrunatnej, gładzona.

 b) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 c) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 d) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 e) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ciemnobrunatnej, gładzona.

 f) 259  fr. ceramiki, barwy brunatnej, ciemnobru-
natnej i  ceglastobrunatnej, gładzone i  chro-
powacone, w  tym szeć fragmentów wylewów 
i  fragment przydenny. Jeden z  fragmentów był 
zdobiony ornamentem dołków paznokciowych.

 g) Fragment bardzo małej blaszki brązowej, wy-
miary: dł. ok. 1 cm.

 h) Fragmenty silnie rozkruszonego paciorka bursz-
tynowego, prawdopodobnie dwustożkowatego.

 i) 15  fr. form odlewniczych, wymiary:  dł. 1,3– 
–4,6 cm (ryc. 39e, 40a).

 j) Fragmenty silnie zwietrzałego bursztynu.

Jama nr  55 
(piec?)

Duży rozlany obiekt, o  nieregularnym, kształcie, 
wydłużonym na linii północ-południe. Wypełnisko 
barwy szarej, miejscami czarnej. W  obiekcie wystą-
piły pojedyncze kamienie i  polepa. W  profilu obiekt 
o wannowatym kształcie, zawierał warstwę spieczonej 
polepy w  spągu obiektu. Wymiary: długość na linii 
N-S: do 170 cm, na linii W-E: do 110 cm. Głębokość 
obiektu: do 40 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Baniaste, szerokootworowe naczynie, o  słabo 
wyodrębnionej stożkowatej szyjce, ceramika bar-
wy ceglastobrunatnej, chropowacona. Wymiary: 
śr. wylewu ok. 18 cm (ryc. 40b).

 b) Fragment misy, zdobionej ornamentyką paznok-
ciową. Ceramika barwy brunatnej. (zabytek za-
ginął, opis na podstawie karty katalogu nauko-
wego).

 c) 51  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzonych i  chropowaconych, w  tym 
fragment wylewu.

Jama nr  56

Owalny obiekt, w  jego wypełnisku wystąpiły 
pojedyncze kamienie, a  na powierzchni pojedyncze 
fragmenty ceramiki. Wypełnisko barwy szaro-czar-
nej. W  profilu jama regularna, workowata, w  spągu 
obiektu zalegał duży kamień. Wymiary: długość na 
linii N-S: 140  cm, na linii W-E: 135  cm. Głębokość 
obiektu: do 86 cm (ryc. 87).
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment jajowatego (?), szerokootworowego 
naczynia, z  uchem przy krawędzi wylewu, cera-
mika barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 b) Fragmenty talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc.  40c).

 c) Fragment talerza, o  pogrubionej półkolistej kra-
wędzi, ceramika barwy ceglastobrunatnej, gła-
dzona (ryc. 40d).

 d) Fragment naczynia, zdobionego ornamentem 
karbowanej listwy plastycznej, ceramika barwy 
ciemnobrunatnej, gładzona (ryc. 40e).

 e) Fragmenty talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc.  41a).

 f) Fragmenty talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc. 41b).
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 g) Fragmenty talerza, o  półkolistej krawędzi, cera-
mika barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 h) Fragmenty talerza, o  półkolistej krawędzi, cera-
mika barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 i) 219  fr. ceramiki, barwy brunatnej, czarnej i  ce-
glastobrunatnej, gładzonych i  chropowaconych, 
w  tym piętnaście fragmentów wylewów i  frag-
ment przydenny.

 j) Fragmenty zwietrzałego surowca bursztynowego.

Jama nr  57

Duży nieregularny obiekt, o ciemno-szarym wy-
pełnisku, z niewielką ilością kamieni. W profilu jama 
regularna, workowata, w  spągu obiektu zalegał duży 
kamień. Wymiary: długość na linii N-S: 170  cm, na 
linii W-E: 155  cm. Głębokość obiektu: do 112  cm. 
(ryc. 88) 

Jama nr  58

Kolista, w  jej wypełnisku wystąpiły pojedyncze 
kamienie. Wypełnisko barwy szaro-czarnej. W profi-
lu nieregularna, zbliżona do trapezowatej. Wymiary: 
długość na linii N-S: 110  cm, na linii W-E: 112  cm. 
Głębokość obiektu do 30 cm.

Inwentarz (pochodzący z  jam 57 i  58, został 
połączony przez prowadzącego badania)
 a) Fragment naczynia, z  dużym plastycznym 

uchem przy krawędzi wylewu, ceramika barwy 
ceglastobrunatnej, gładzona (ryc. 41c).

 b) Fragment jajowatego naczynia, o  słabo wydzie-
lonej szyjce, ceramika barwy ceglastobrunatnej, 
gładzona.

 c) Fragmenty naczynia, z  plastycznym guzkiem 
pod krawędzią wylewu, ceramika barwy cegla-
stobrunatnej, gładzona.

 d) Fragment misy z  wgięciem pod krawędzią, cera-
mika barwy ciemnobrunatnej, gładzona (ryc. 41d).

 e) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc. 41e).

 f) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc. 41f).

 g) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc. 41g).

 h) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc. 42a).

 i) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc. 42b).

 j) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc. 42c).

 k) Fragment talerza, o  prostej krawędzi, ceramika 
barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc. 42d).

 l) 276  fr. ceramiki, barwy ciemnobrunatnej i  ce-
glastobrunatnej, w  tym dwanaście fragmentów 
wylewów. Jeden z  fragmentów ze zbioru był 
zdobiony ornamentem linii dołków paznokcio-
wych.

 m) 3  fr. form odlewniczych, wymiary: dł. 0,7 – 
1,7 cm (ryc. 42e).

 n) Mała bryłka silnie zwietrzałego bursztynu.

Jama nr  59

Nieregularny obiekt, wypełnisko barwy szaro-
czarnej. W  profilu jama nieregularna, z  przegłębie-
niem w części zachodniej. Wymiary: długość na linii 
N-S: 150 cm, na linii W-E: 137 cm. Głębokość obiek-
tu: do 31 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment stożkowatej misy, o  ostrym załomie 
brzuśca, ceramika barwy brunatnej, miejscami 
ceglastobrunatnej, gładzona (ryc. 42f).

 b) Fragment naczynia, zdobionego ornamentyką 
karbowanej listwy plastycznej, ceramika barwy 
ciemnobrunatnej, chropowacona.

 c) Fragment naczynia, zdobionego ornamentyką li-
stwy plastycznej, ceramika barwy ciemnobrunat-
nej, chropowacona.

 d) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 e) Fragment talerza, o  prosto ściętej krawędzi, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 f) Rozcieracz kamienny, owalny. Wymiary: 
dł. 17,5 cm.

 g) 126  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzonych i  chropowaconych (część ze 
śladami obmazywania palcami), w  tym osiem 
fragmentów wylewów, fragment ucha. Na dwóch 
fragmentach ze zbioru znajdowały się ślady po 
utrąconym uchu, na jednym znajdował się orna-
ment paznokciowy.

 h) Fragmenty silnie zwietrzałego bursztynu.

Jama nr  60

Kształtu kolistego w  jej wypełnisku wystąpiły 
pojedyncze kamienie. Wypełnisko barwy szaro-czar-
nej, na jej powierzchni wystąpiły fragmenty cerami-
ki. W  profilu nieregularna, zbliżona do nieckowatej. 
Wymiary: długość na linii N-S: 132 cm, na linii W-E: 
140 cm. Głębokość obiektu: do 31 cm (ryc. 89).
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	 n	 Inwentarz:

 a) Kubek gliniany, mianiaturowy, z  krótką stożko-
watą szyjką i  śladami po utrąconym uchu. Na 
brzuścu naczynie było zdobione ornamentem 
pionowych żłobków. Ceramika barwy brunatnej. 
Wymiary: wys. 8 cm, śr. otw. 7 cm, śr. dna 5 cm 
(ryc. 42g).

 b) Fragmenty jajowatego (?), naczynia o  słabo wy-
dzielonej, stożkowatej szyjce, obmazywanego na 
powierzchni. Ceramika barwy ceglastobrunatnej, 
gładzona (ryc. 42h).

 c) Fragment talerza, o  prosto ściętej krawędzi, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej, gładzona 
(ryc. 43a).

 d) Fragment naczynia ze śladami po utrąconym 
uchu, ceramika barwy ceglastobrunatnej.

 e) Fragment misy, z wgięciem pod krawędzią, zdo-
bionej na powierzchni ornamentem jednej po-
ziomej i  trzech pionowych linii dołków paznok-
ciowych. Ceramika barwy ciemnobrunatnej, 
gładzona (ryc. 43b).

 f) Fragment talerza, o  prosto ściętej krawędzi, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 g) Fragment talerza, o  prosto ściętej krawędzi, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 h) Fragment talerza, o  prosto ściętej krawędzi, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 i) Szpila brązowa (?), przerobiona wtórnie, ze śla-
dami obróbki pilnikiem (?). Zabytek w przekroju 
czworokątny. Wymiary: dł. 26 cm, gr. 0,2–0,3 cm 
(ryc. 43c).

 j) Fragment przedmiotu brązowego, wykonanego 
ze sztabki o przekroju czworokątnym, zwężającej 
się na jednym z  końców. Wymiary:  dł. 5,7  cm, 
gr. 0,3–0,5 cm.

 k) Igła brązowa, z podłużnym uchem. Zabytek wy-
konany z  okrągłego w  przekroju drutu. Wymia-
ry: dł. 10,8 cm, gr. 0,2 cm (ryc. 43d).

 l) 15 fr. form odlewniczych, dł. 1,1–3,3 cm (ryc. 43e).
 m) 316  fr. ceramiki, barwy w  większości ceglastej 

i ceglastobrunatnej, gładzonych i chropowaconych 
(część ze śladami obmazywania palcami), w  tym 
trzynaście fragmentów wylewów, fragment pła-
skiego dna naczynia i  fragment ucha (ryc.  43f).

 n) Fragmenty silnie zwietrzałego bursztynu.

Jama nr  61

Nieregularna, wydłużona na linii SW-NE. Wy-
pełnisko barwy szaro-czarnej, w  północno-wschod-

niej części obiektu na jego powierzchni zalegał więk-
szy kamień. W  profilu jama płytka, nieckowata. 
Wymiary: długość na linii N-S: 75 cm, na linii W-E: 
86 cm. Głębokość obiektu: do 12 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 25  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzonych.

 b) Fragment rogu zwierzęcia, wymiary: dł. 4,4 cm.
 c) Fragmenty zwietrzałego surowca bursztynowego.

Palenisko nr 62
Regularne, koliste, zawierało dużą ilość przepalo-

nych kamieni. Wypełnisko barwy ciemno-czarnej, ze 
spalenizną. W  profilu nieckowate. Wymiary: długość 
na linii N-S: 95 cm, na linii W-E: 100 cm. Głębokość 
obiektu: do 21 cm (ryc. 90).
	 n	 Inwentarz:

 — brak.

Jama nr  63

Nieregularny obiekt, wydłużony na linii W-E. 
Wypełnisko barwy szaro-czarnej, na obrzeżach obiek-
tu wystąpiły dwa większe kamienie. W  profilu jama 
płytka, nieckowata. Wymiary: długość na linii N-S: 
75  cm, na linii W-E: 92  cm. Głębokość obiektu: do 
29 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 6  fr. ceramiki, barwy czarnej i ceglastobrunatnej, 
gładzonych.

Jama nr  64

Obiekt o  owalnym kształcie. Wypełnisko bar-
wy szaro-czarnej. W profilu jama płytka, nieckowata. 
Wymiary: długość na linii N-S: 80 cm, na linii W-E: 
73 cm. Głębokość obiektu: do 22 cm.
	 n	 Inwentarz:

 — brak.

Jama nr  65

Nieregularna, wydłużona na linii W-E, składała 
się z dwóch koncentracji. Pierwsza (większa) o niere-
gularnym kształcie, zawierało w wypełnisku kilka ka-
mieni. Druga mniejsze, kształtu kolistego, przylegała 
do większej od strony zachodniej. Wypełnisko jamy 
barwy szaro-czarnej. W  profilu obiekt bardzo płytki, 
nieckowaty. Wymiary: długość na linii N-S: 82  cm, 
na linii W-E: 152 cm. Głębokość obiektu: do 13 cm.
	 n	 Inwentarz:

 — brak.
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Jama nr  66

Nieregularna, wydłużona na linii N-S, na po-
wierzchni obiektu wystąpiły pojedyncze kamienie 
i fragmenty ceramiki. Wypełnisko jamy barwy szaro-
czarnej. W  profilu obiekt zbliżony do trapezowatego. 
Wymiary: długość na linii N-S: 192 cm, na linii W-E: 
122 cm. Głębokość obiektu: do 65 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment misy z wgięciem pod krawędzią, cera-
mika barwy brunatnej, gładzona (ryc. 44a).

 b) Fragmenty grubościennego, ceglastobrunatnego 
naczynia, o obmazywanej powierzchni.

 c) Fragmenty talerza, o prosto ściętej krawędzi, cera-
mika barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc. 44b).

 d) Fragment talerza, o  prosto ściętej krawędzi, cera-
mika barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc. 44c).

 e) 243  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzone i  chropowacone (także ze śla-
dami obmazywania palcami), w  tym szeć frag-
mentów wylewów i  fragment ucha (ryc. 44d).

Jama nr  67

Regularna, zbliżona do czworobocznej, na po-
wierzchni obiektu wystąpiły pojedyncze kamienie 
i  fragmenty bursztynu. Wypełnisko jamy barwy sza-
ro-czarnej. W  profilu obiekt workowaty. Wymiary: 
długość na linii N-S: 95  cm, na linii W-E: 95  cm. 
Głębokość obiektu: do 63 cm (ryc. 91).
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment talerza, o  prosto ściętej krawędzi, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 b) Fragment talerza, o  ukośnej krawędzi, ceramika 
barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 c) 120  fr. ceramiki, barwy brunatnej, ciemnobru-
natnej i  ceglastobrunatnej, gładzonych i  chropo-
waconych.

Jama nr  68

Owalna, na powierzchni obiektu wystąpiły grud-
ki polepy i  pojedyncze kamienie. Od strony północ-
nej do obiektu przylegało skupienie kilku większych 
kamieni. Wypełnisko barwy szarej. W  profilu jama 
regularna, w  przybliżeniu trapezowata. Wymiary: 
długość na linii N-S: 96 cm, na linii W-E: do 112 cm. 
Głębokość obiektu: do 40 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment płaskiego dna naczynia, ceramika bar-
wy ceglastorunatnej.

 b) 50  fr. ceramiki, barwy czarnej, ciemnobrunat-
nej i  ceglastobrunatnej, gładzonych i  chropowa-
coych, w  tym fragment wylewu.

Jama nr  69

Owalny obiekt, na jego powierzchni wystąpi-
ły grudki polepy i  fragmenty ceramiki. Wypełnisko 
barwy szaro-brunatnej, miejscami czarnej. W  profilu 
jama regularna, w przybliżeniu trapezowata. Wymia-
ry: długość na linii N-S: 100  cm, na linii W-E: do 
102 cm. Głębokość obiektu: do 38 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragmenty naczynia o  płaskim dnie, ceramika 
barwy ciemnobrunatnej, gładzona (ryc. 45a).

 b) Fragmenty misy z  wgięciem pod krawędzią, ce-
ramika barwy ciemnobrunatnej, gładzona.

 c) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 d) 76  fr. ceramiki, barwy brunatnej, ciemnobrunat-
nej i  ceglastobrunatnej, gładzonych i  chropowa-
conych, w  tym trzy fragmenty wylewów i  dwa 
fragmenty przydenne.

Jama nr  70

Obiekt o nieregularnym kształcie, składał się z dwóch 
wyraźnie od siebie oddzielonych koncentracji (północ-
nej i  południowej), w  jego wypełnisku wystąpiły poje-
dyncze kamienie. Wypełnisko barwy szaro-czarnej. Jama 
w profilu nieregularna, wyróżniła się obecnością dwóch 
skupień. Północne o  półkolistym kształcie było wyraź-
nie oddzielone od południowego, o  płytkim nieckowa-
tym kształcie. Wymiary: długość na linii N-S: 195  cm, 
na linii W-E: do 92 cm. Głębokość obiektu: do 35 cm.
	 n	 Inwentarz:

 — brak.

Jama nr  71

Obiekt o  nieregularnym kształcie, wydłużonym 
na osi N-S. Wypełnisko barwy szarej. W  profilu ja-
ma nieregularna, zagłębiona w części centralnej. Wy-
miary: długość na linii N-S: 160 cm, na linii W-E: do 
85 cm. Głębokość obiektu: do 55 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 5  fr. ceramiki barwy ceglastobrunatnej, gładzo-
nych i chropowaconych.

Jama nr  72

Bardzo duży rozlany obiekt, o  nieregularnym, 
kształcie, wydłużonym na linii NW-SE. Wypełni-
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sko barwy szarej, miejscami czarnej, na powierzchni 
obiektu wystąpiły liczne drobne kamienie i  fragmen-
ty ceramiki. W  profilu obiekt nieregularny, zbliżony 
do workowatego. Wymiary: długość na linii N-S: do 
190  cm, na linii W-E: do 215  cm. Głębokość obiek-
tu: do 115 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 b) Fragment naczynia, z  uchem na brzuścu, cera-
mika barwy brunatnej, gładzona.

 c) 202  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej (część z nich wtórnie przepalona), w  tym 
dwa fragmenty wylewów. Jeden z fragmentów ze 
zbioru był zdobiony ornamentem poziomej linii 
ukośnych nacięć.

 d) 16 fr. form odlewniczych, wymiary: dł. 2,4 – 4,6 cm 
(ryc. 45b).

 e) Mała bryłka silnie zwietrzałego bursztynu.

Jama nr  73

Przylegała od wschodu do jamy nr  72, z  którą 
była związana. Obiekt o  kolistym kształcie, zawierał 
na powierzchni liczne kamienie. Wypełnisko barwy 
szarej. W  profilu jama kształtu półkolistego, z  du-
żą ilością kamieni. Wymiary:  długość na linii N-S: 
102  cm, na linii W-E:  do 112  cm. Głębokość obiek-
tu: do 50 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment ceramiki, barwy ceglastobrunatnej, 
gładzony.

Jama nr  74

Owalna, przylegała do jamy nr  75, z  którą by-
ła związana. Na powierzchni obiektu wystąpiły po-
jedyncze kamienie i  fragmenty ceramiki. Wypełni-
sko barwy szarej i  brunatno-szarej. W  profilu jama 
kształtu nieckowatego, połączona z  jamą nr  75 (dla 
obu obiektów wykonano jeden wspólny profil). Wy-
miary: długość na linii N-S: 140 cm, na linii W-E: do 
150 cm. Głębokość obiektu: do 30 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragmenty naczynia o  płaskim dnie, ceramika 
barwy ciemnobrunatnej, gładzona.

 b) 28  fr. cerramiki, barwy brunatnej, ciemnobru-
natnej i  ceglastobrunatnej, gładzonych i  chropo-
waconych, w  tym fragment wylewu i  fragment 
ucha naczynia.

Jama nr  75

Owalna, przylegała do jamy nr  74, z  którą by-
ła związana (dla obu obiektów wykonano wspólny 
profil). Na powierzchni obiektu wystąpiły pojedyncze 
kamienie. Wypełnisko barwy szarej i brunatno-szarej. 
W  profilu kształtu nieckowatego. Wymiary: długość 
na linii N-S: 162  cm, na linii W-E: do 160  cm. Głę-
bokość obiektu: do 24 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 4  fr. ceramiki, barwy ciemnobrunatnej i  cegla-
stobrunatnej, gładzone.

Jama nr  76

Regularna, kolista, w  jej wypełnisku wystąpiły 
pojedyncze drobne kamienie. Wypełnisko barwy bru-
natno-szarej. W  profilu jama nieregularna, kształtem 
zbliżona do trapezowatego, o  płaskim dnie. Wymia-
ry: długość na linii N-S: 195  cm, na linii W-E: do 
170 cm. Głębokość obiektu: do 65 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragmenty bardzo dużego baniastego naczynia, 
o  krótkiej stożkowatej szyjce, z  grubym uchem 
u  jej podstawy. Naczynie było zdobione karbo-
waną listwą plastyczną. Ceramika barwy bru-
natnej i  ciemnobrunatnej, na szyjce gładzo-
na, poniżej obmazywana pionowymi bruzdami 
(ryc. 45c).

 b) Fragmenty cienkościennego naczynia, o  wyod-
rębnionej stożkowatej szyjce. Ceramika barwy 
brunatnej, miejscami ciemnobrunatnej, gładzona 
(ryc. 45d).

 c) Fragmenty naczynia, o  ceglastobrunatnej, czę-
ściowo chropowaconej powierzchni.

 d) Fragmenty naczynia, o  płaskim dnie i  ceglasto-
brunatnej powierzchni, zdobionego ornamentem 
plastycznych guzków na powierzchni (ryc. 45e).

 e) Fragmenty grubościennego naczynia, o  ciemno-
brunatnej, gładzonej powierzchni.

 f) Fragment talerza, o  prostej krawędzi wylewu, 
ceramika barwy ceglastobrunatnej, gładzona 
(ryc. 46a).

 g) Fragment talerza, o  prostej krawędzi wylewu, 
ceramika barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 h) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi wylewu, 
ceramika barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 i) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi wylewu, 
ceramika barwy ceglastobrunatnej, gładzona.
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 j) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi wylewu, 
ceramika barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 k) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi wylewu, 
ceramika barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 l) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi wylewu, 
ceramika barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 m) Fragment talerza, o  prostej krawędzi wylewu, 
ceramika barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 n) 218  fr. ceramiki, barwy brunatnej, ceglastobru-
natnej i  ceglastej, gładzonych i  chropowaconych 
(część ze śladami obmazywania palcami), w tym 
osiem fragmentów wylewów. Jeden z  fragmen-
tów ze zbioru posiadał ślady po utrąconym 
uchu.

 o) Drobne fragmenty silnie skorodowanego bursz-
tynu.

 p) 7 fr. form odlewniczych, wymiary: dł. 2,5 – 4 cm 
(ryc. 46b).

 q) Rozcieracz kamienny, kulisty, wymiary:śr. 7 cm.

Jama nr  77

Obiekt kształtu w  przybliżeniu trapezowatego. 
Na jego powierzchni wystąpiły pojedyncze kamienie 
i  grudki polepy. Wypełnisko barwy szarej, w  profi-
lu kształtu trapezowatego o  płaskim dnie. Wymia-
ry: długość na linii N-S: 182  cm, na linii W-E: do 
150 cm. Głębokość obiektu: do 85 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment brązowej blaszki, wymiary:. 6  cm, 
szer. 1 cm.

 b) Fragment naczynia sitowatego, ceramika barwy 
brunatnej, gładzona (ryc. 46d).

 c) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi wylewu, 
ceramika barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 d) Fragment talerza, o  półkolistej krawędzi wyle-
wu, ceramika barwy jasnobrunatnej, gładzona 
(ryc. 46e).

 e) Fragment talerza, o  półkolistej krawędzi wyle-
wu, ceramika barwy ceglastobrunatnej, gładzona 
(ryc. 46f).

 f) Fragment talerza, o  półkolistej krawędzi wyle-
wu, ceramika barwy ceglastobrunatnej, gładzona 
(ryc. 46g).

 g) Fragment talerza, o  półkolistej krawędzi wyle-
wu, ceramika barwy ceglastobrunatnej, gładzona 
(ryc. 47a).

 h) Fragment talerza, o  prosto ściętej krawędzi wy-
lewu, ceramika barwy ceglastobrunatnej, gładzo-
na (ryc. 47b).

 i) Fragment talerza, o  półkolistej krawędzi wyle-
wu, ceramika barwy jasnotobrunatnej, gładzona 
(ryc. 47c).

 j) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi wylewu, 
ceramika barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 k) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi wylewu, 
ceramika barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 l) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi wylewu, 
ceramika barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 m) 322  fr. ceramiki, barwy czarnej, brunatnej i  ce-
glastobrunatnej, gładzone i  chropowacone, 
w  tym pięć fragmentów wylewów i  szeć frag-
mentów uch. Jeden z  fragmentów ze zbioru był 
zdobiony ornamentem karbowanej listwy pla-
stycznej (ryc. 46c).

 n) 15 fr. form odlewniczych, wymiary: dł. 2,5 – 3 cm 
(ryc. 47d).

 o) Fragment silnie zwietrzałych bryłek bursztynu.

Jama nr  78

Obiekt o nieregularnym kształcie, na powierzch-
ni wystąpiły liczne kamienie. Wypełnisko barwy 
szaro-brunatnej. W  profilu kształtu nieckowatego, 
obiekt bardzo płytki. Wymiary: długość na linii N-S: 
145  cm, na linii W-E: do 170  cm. Głębokość obiek-
tu: do 15 cm.
	 n	 Inwentarz:

 — brak.

Palenisko nr  79

Owalne, wypełnisko barwy szarej, miejscami 
ciemno-czarnej, ze śladami spalenizny. Obiekt zawie-
rał liczne kamienie. W  profilu palenisko półkoliste, 
w warstwie spągowej obiektu wystąpił wyraźnie odci-
nający się bruk kamienny. Wymiary: długość na linii 
N-S: maks. 110 cm, na linii W-E: 106 cm. Głębokość 
obiektu: do 55 cm.
	 n	 Inwentarz:

 — brak.

Luźne 
– brak danych

	 n	 Inwentarz:

 a) 25 fr. ceramiki, barwy czarnej i ceglastej, gładzo-
nych i  chropowaconych, w  tym mały fragment 
ucha.

 b) Fragmenty silnie zwietrzałego bursztynu.
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Jama nr  80

Obiekt o  okrągłym kształcie. Wypełnisko barwy 
szaro-czarnej, na powierzchni obiektu wystąpiły poje-
dyncze grudki polepy i fragmenty ceramiki. W profi-
lu jama regularna trapezowata, o  płaskim dnie. Wy-
miary: długość na linii N-S: 145  cm, na linii W-E: 
140 cm. Głębokość obiektu: do 80 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragmenty naczynia, o  obmazywanej palcami, 
ceglastobrunatnej powierzchni, zdobionej orna-
mentem plastycznego guzka.

 b) 246  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzonych i  chropowaconych, w  tym 
siedem fragmentów wylewów i  fragment ucha.

 c) 10 fr. form odlewniczych, o kolistym w przekro-
ju kanale odlewniczych oraz z  kanałem żłobko-
wanym, a  także formy czworoboczne. Wymia-
ry: dł. 1–4,3 cm (ryc. 47e).

Jama nr  81

Bardzo duży obiekt silnie wydłużony na osi NW-
-SE. W  jego południowej części wystąpiły liczne ka-
mienie, wyznaczające koniec obiektu. Wypełnisko 
barwy szaro-czarnej, na powierzchni obiektu wystą-
piły pojedyncze grudki polepy i  fragmenty ceramiki. 
W profilu nieregularny, mający dwa większe zagłębie-
nia w  części północno-wschodniej i  południowo-za-
chodniej. Wymiary: długość na linii N-S: 230 cm, na 
linii W-E: 220 cm. Głębokość obiektu: do 67 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragmenty naczynia glinianego, z  uchem poło-
żonym przy krawędzi wylewu, ceramika barwy 
ceglastobrunatnej, chropowacona (ryc. 48a).

 b) Fragment krawędzi stożkowatej (?) misy, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej (ryc. 48b).

 c) Fragment talerza glinianego, o prosto ściętej kra-
wędzi, ceramika barwy jasnobrunatnej (ryc. 48c).

 d) Fragment talerza glinianego, o  prosto ścię-
tej krawędzi, ceramika barwy jasnobrunatnej 
(ryc. 48d).

 e) Fragment talerza glinianego, o prosto ściętej kra-
wędzi, ceramika barwy jasnobrunatnej.

 f) Fragment talerza glinianego, o prosto ściętej kra-
wędzi, ceramika barwy brunatnej.

Badania wykopaliskowe 
w  1969  r.

 g) Fragment talerza glinianego, o półkolistej krawę-
dzi, ceramika barwy ceglastobrunatnej.

 h) Fragment talerza glinianego, o półkolistej krawę-
dzi, ceramika barwy ceglastobrunatnej.

 i) 114  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzonych i  chropowaconych (w tym 
także ze śladami obmazywania palcami), w  tym 
cztery fragmenty wylewów, dwa fragmenty przy-
denne i  fragment ucha. Jeden z  fragmentów ze 
zbioru był zdobiony ornamentem dołków pa-
znokciowych.

 j) 16  fr. form odlewniczych, o  formach pierście-
niowatych, także formy o  kanale odlewniczym 
czworokątnym, wymiary: dł. 1,3–4 cm (ryc. 48e).

 k) Rylec kościany, wymiary: dł. 6,3 cm., szer. 0,9 cm 
(ryc. 48f).

 l) Trzy fragmenty silnie zwietrzałego surowca 
bursztynowego.

Jama nr  82

Niewielki obiekt, wydłużony na osi N-S. Wy-
pełnisko barwy szaro-czarnej, na powierzchni obiek-
tu wystąpiły pojedyncze kamienie. W  profilu jama 
w  przybliżeniu trapezowata, w  jej wypełnisku wystą-
piło kilka kamieni. Wymiary: długość na linii N-S: 
130  cm, na linii W-E: 85  cm. Głębokość obiektu: do 
35 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 15  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzonych, w  tym dwa fragmenty wyle-
wów.

 b) Mały fragment formy odlewniczej, wymiary: 
dł. 2,5 cm.

Jama nr  83

Niewielki obiekt, wydłużony na osi N-S. Wypeł-
nisko barwy szaro-czarnej, na powierzchni obiektu 
wystąpiły liczne kamienie. W profilu jama nieregular-
na, w  jej północnej części wystąpił większy kamień. 
Wymiary: długość na linii N-S: 125 cm, na linii W-E: 
95 cm. Głębokość obiektu: do 42 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 7  fr. ceramiki, barwy ceglastobrunatnej, gładzo-
nych i chropowaconych.

 b) Bryłka zwietrzałego surowca bursztynowego.
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Jama nr  84

W rzucie w  przybliżeniu czworokątna. Wypeł-
nisko barwy szaro-czarnej, na powierzchni obiektu 
wystąpiły pojedyncze fragmenty ceramiki i  fragmen-
ty form odlewniczych. W  profilu obiekt regularny, 
czworokątny, o  prostych ścianach i  dnie. W  części 
spągowej obiektu wystąpiła warstwa ciemniejszego 
(czarnego) piasku (ze śladami spalenizny). Wymiary: 
długość na linii N-S: 130  cm, na linii W-E: 135  cm. 
Głębokość obiektu: do 66 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Pięć fragmentów blaszek brązowych, wymiary: 
dł. 1–1,5 cm.

 b) Fragment przedmiotu brązowego (bransolety?), 
zdobionego ornamentem poprzecznych żłobków, 
wymiary: dł. 2,9 cm (ryc. 49a).

 c) Fragmenty brązowych kółek brązowych, wymia-
ry: śr. 1–1,4 cm.

 d) Dwa fragmenty nieokreślonych przedmiotów 
brązowych, wymiary: dł. 0,2–0,3 cm.

 e) Fragmenty dwustożkowatego (?) naczynia, o gła-
dzonej ciemnobrunatnej, powierzchni.

 f) Fragment talerza, o  prosto ściętej krawędzi, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej (ryc. 49b).

 g) Fragment talerza, o  prosto ściętej krawędzi, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej (ryc. 49c).

 h) 509  fr. ceramiki, barwy czarnej, ciemnobrunat-
nej, brunatnej i  ceglastobrunatnej, gładzonych 
i  chropowaconych (także ze śladami obmazy-
wania palcami), w  tym dwadzieścia cztery frag-
menty wylewów i  dwa fragmenty przydenne. 
Trzy z fragmentów ze zbioru były zdobione: dwa 
karbowaną listwą plastyczną, jeden ornamentem 
paznokciowym.

 i) 343  fr. form odlewniczych, ze śladami kanałów 
odlewniczych oraz tzw. form muszlowatych, wy-
miary: dł. 1,3–5,2 cm (ryc. 49d, 50).

 j) Kilka fragmentów zwietrzałego surowca burszty-
nowego.

 k) Kilka grudek spieczonej gliny z  przywartymi 
fragmentami brązu.

 l) Cztery drobne fragmenty bryłek brązu.

Jama nr  85

Niewielki obiekt, o  kolistym kształcie. Wypeł-
nisko barwy szaro-czarnej, na powierzchni obiektu 
wystąpiły pojedyncze fragmenty ceramiki. W  profilu 
jama płytka, nieckowata. Wymiary: długość na linii 

N-S: 95 cm, na linii W-E: 90 cm. Głębokość obiektu: 
do 16 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 6  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ciemnobrunat-
nej, gładzonych.

Jama nr  86

Obiekt w  przybliżeniu kolisty. Wypełnisko bar-
wy szaro-czarnej, na powierzchni obiektu wystąpiły 
pojedyncze grudki polepy. W  profilu obiekt regular-
ny, trapezowaty, o  prostym dnie. W  części spągowej 
obiektu wystąpiła warstwa ciemniejszego (czarnego) 
piasku (ze śladami spalenizny). Wymiary: długość na 
linii N-S: 110  cm, na linii W-E: 100  cm. Głębokość 
obiektu: do 55 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment kółka (?) brązowego, wymiary: śr. ok. 
2 cm (ryc. 51a).

 b) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej (ryc. 51b).

 c) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej (ryc. 51c).

 d) Fragment misy o  pogrubionej krawędzi wylewu, 
zdobionej karbowaniem, ceramika barwy jasno-
brunatnej (ryc. 51d).

 e) Fragment misy z wgięciem pod krawędzią, cera-
mika barwy brunatnej, gładzona (ryc. 51e).

 f) 105  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzonych i  chropowaconych (także ze 
śladami obmazywania palcami), w  tym dwana-
ście wylewów i  sześć fragmentów przydennych.

Jama nr  87

W rzucie kształtu owalnego. Wypełnisko bar-
wy szaro-czarnej, na powierzchni obiektu wystąpiły 
pojedyncze fragmenty ceramiki i  drobne kamienie. 
W  profilu regularna, trapezowata. Wymiary: długość 
na linii N-S: 145  cm, na linii W-E: 130  cm. Głębo-
kość obiektu: do 40 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment talerza glinianego, o  skośnie ściętej 
krawędzi, ceramika barwy ceglastobrunatnej.

 b) Fragment talerza glinianego, o  skośnie ściętej 
krawędzi, ceramika barwy ceglastobrunatnej.

 c) 69  fr. ceramiki, barwy ceglastobrunatnej i  cegl-
stej, gładzonych i chropowaconych.

Jama nr  88

Nieregularny obiekt, wydłużony na osi N-S. Wy-
pełnisko barwy szarej. W  profilu jama nieregularna 
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w  części nieckowata, w  części posiadała regularne 
czworokątne zagłębienie z  licznymi kamieniami. Wy-
miary: długość na linii N-S: 140  cm, na linii W-E: 
85 cm. Głębokość obiektu: do 43 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 59  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzonych i  chropowaconych, w  tym 
dwa fragmenty przydenne.

Jama nr  89

Nieregularny obiekt, o  rozlanym kształcie. Wy-
pełnisko barwy szaro-czarnej, na powierzchni obiek-
tu wystąpiły pojedyncze kamienie i  fragmenty ce-
ramiki. W  profilu jama nieregularna posiadała dwa 
oddzielone od siebie zagłębienia. Pierwsze z  nich 
(mniejsze), workowate, w  części północno-wschod-
niej, drugie schodkowato zagłębione, w  części połu-
dniowo-zachodniej. Wymiary: długość na linii N-S: 
165  cm, na linii W-E: 150  cm. Głębokość obiektu: 
do 60 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 22  fr. ceramiki, barwy ceglastej i  ceglastobrunat-
nej, gładzone.

Palenisko nr  90

Kolisty obiekt, zawierał dużą ilość silnie spęka-
nych kamieni. Wypełnisko barwy szaro-czarnej, ze 
spalenizną. W  profilu półkoliste (u-kształtne). Wy-
miary: długość na linii N-S: 92  cm, na linii W-E: 
90 cm. Głębokość obiektu: do 46 cm.
	 n	 Inwentarz:

 — brak.

Jama nr  91

Niewielki obiekt, wydłużony na osi N-S. Wypełni-
sko barwy szarej. W profilu jama płytka, nieckowata. 
Wymiary: długość na linii N-S: 70 cm, na linii W-E: 
35 cm. Głębokość obiektu: do 21 cm.
	 n	 Inwentarz:

 — brak.

Jama nr  92

Obiekt w  przybliżeniu kolisty, o  szarym wypeł-
nisku. Na jego powierzchni występowały pojedyncze 
kamienie i fragmenty ceramiki. W profilu jama regu-
larna, o  w przybliżeniu trapezowatym kształcie. Wy-
miary: długość na linii N-S: 102  cm, na linii W-E: 
105 cm. Głębokość obiektu: do 42 cm.

	 n	 Inwentarz:

 a) 9  fr. ceramiki, barwy brunatnej i ceglastobrunat-
nej, gładzonych.

Palenisko nr  93

Duży, kolisty obiekt, zawierał dużą ilość silnie 
spękanych kamieni i  spalenizny. Wypełnisko barwy 
szaro-czarnej, ze spalenizną. W  profilu nieckowate, 
z  wyraźniej zaznaczoną warstwą spalenizny w  war-
stwie spągowej obiektu oraz w  południowo-wschod-
niej części profilu. Wymiary: długość na linii N-S: 
140  cm, na linii W-E: 130  cm. Głębokość obiektu: 
do 40 cm (ryc. 92).
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragmenty naczynia, jajowatego (?), z  uchem 
przy krawędzi wylewu, o niewyodrębnionej szyj-
ce, zdobionego na powierzchni ornamentem 
pionowych linii dołków paznokciowych. Cera-
mika barwy brunatnej, miejscami ceglastobru-
natnej (ryc. 51f).

 b) 57  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzonych i  chropowaconych, w  tym 
fragment wylewu. Jeden z  fragmentów ze zbio-
ru był zdobiony ornamentem paznokciowym, na 
drugim znajdował się plastyczny guzek.

Jama nr  94

Nieregularny obiekt, o  rozlanym kształcie, wy-
dłużony na osi wschód-zachód. Wypełnisko barwy 
szaro-czarnej, na powierzchni obiektu wystąpiły po-
jedyncze kamienie i  fragmenty ceramiki. W  profilu 
jama nieregularna, w części wschodniej miała wyraź-
nie oddzielone schodkowate zagłębienie. Wymiary: 
długość na linii N-S: 140  cm, na linii W-E: 220  cm. 
Głębokość obiektu: do 92 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Misa gliniana, z wgięciem pod krawędzią, o pła-
skim dnie, zdobiona ornamentem trzech po-
ziomych linii dołków paznokciowych, cerami-
ka barwy brunatnej. Wymiary:  wys.  8,5  cm, śr. 
20,5 cm, śr. dna 10 cm (ryc. 52a).

 b) Fragment kolca szpili brązowej, o  nie zachowa-
nej główce, wymiary: dł. 8,4 cm (ryc. 52b).

 c) Talerz gliniany, o prostej krawędzi wylewu, cera-
mika barwy ceglastobrunatnej.

 d) Fragmenty grubościennego naczynia, o  niewy-
odrębnionej szyjce, ceramika barwy ceglastobru-
natnej, chropowacona.
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 e) Fragment naczynia, z  uchem na krawędzi wyle-
wu, ceramika barwy ciemnobrunatnej, gładzona.

 f) Fragmenty naczynia, zdobionego ornamentyką 
podwójnej linii dołków paznokciowych, cerami-
ka barwy brunatnej, miejscami ceglastobrunat-
nej, gładzona (ryc. 52c).

 g) 276  fr. ceramiki, barwy czarnej, ciemnobrunat-
nej i  ceglastobrunatnej, gładzonych i  chropowa-
conych, w  tym trzynaście fragmentów wylewów.

 h) 10  fr. form odlewniczych, w  tym ze śladami ka-
nału odlewniczego, wymiary: dł. 1,5–3,8 cm.

 i) Dwa fragmenty zwietrzałego surowca bursztyno-
wego.

Palenisko nr  95

Duży, nieregularny obiekt, wydłużony na linii 
wschód-zachód. Zawierał dużą ilość silnie spękanych 
kamieni i  spalenizny. Wypełnisko barwy szaro-czar-
nej, ze spalenizną (zwłaszcza w  części wschodniej). 
W profilu płytkie, nieckowate, z wyraźniej zaznaczo-
ną warstwą spalenizny w  warstwie spągowej obiektu. 
Wymiary: długość na linii N-S: 122 cm, na linii W-E: 
175 cm. Głębokość obiektu: do 18 cm (ryc. 93).
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment ceramiki, barwy ceglastobrunatnej, 
gładzony.

Palenisko nr  96

Kolisty obiekt, zawierał spękane kamienie i  spa-
leniznę. Wypełnisko barwy szaro-czarnej, ze spale-
nizną. W  profilu nieckowate, z  wyraźniej zaznaczo-
ną warstwą spalenizny w  warstwie spągowej obiektu 
oraz w  południowo-wschodniej części profilu. Wy-
miary: długość na linii N-S: 140  cm, na linii W-E: 
130 cm. Głębokość obiektu do 40 cm. 
	 n	 Inwentarz:

 — brak.

Jama nr  97

Nieregularny obiekt, o  w przybliżeniu kolistym 
kształcie. Wypełnisko barwy szaro-czarnej, na po-
wierzchni obiektu wystąpiły pojedyncze kamienie, 
fragmenty ceramiki i  grudki polepy. W  profilu jama 
regularna, półkolista (u-kształtna), o  płaskim dnie. 
Wymiary: długość na linii N-S: 154 cm, na linii W-E: 
130 cm. Głębokość obiektu: do 76 cm (ryc. 94).
	 n	 Inwentarz:

 a) Naczynie gliniane, jajowate, szerokootworowe, 
o niewyodrębnionej szyjce. Poniżej krawędzi wyle-

wu naczynia dwa połączone plastyczne guzy. Ce-
ramika barwy brunatnej chropowacona, ze ślada-
mi obmazywania palcami. Wymiary: wys. 31  cm, 
śr. otw. 30 cm, śr. dna 12 cm (ryc. 52d).

 b) Małe naczynie gliniane (kubek?), o  oddzielo-
nej uskokiem krótkiej cylindrycznej szyjce. Ce-
ramika barwy ciemnobrunatnej, gładzona. Wy-
miary: wys.  7  cm, śr. otw. 8  cm, śr. dna 6  cm 
(ryc. 52e).

 c) Fragmenty naczynia, dwustożkowatego, o  zało-
mie brzuśca położonym na wys.  ok. 1/3 naczy-
nia, na największej wydętości brzuśca naczynie 
zdobione ornamentem podwójnej poziomej linii 
dołków paznokciowych. Ceramika barwy ciem-
nobrunatnej, gładzona (ryc. 52f).

 d) Fragmenty naczynia, zdobionego ornamentem 
paznokciowym, ceramika barwy ceglastobrunat-
nej, gładzona (ryc. 53a).

 e) Fragmenty naczynia, ze śladami po utrąconym 
uchu, ceramika barwy ciemnobrunatnej,  gładzona.

 f) Mały fragment naczynia sitowatego, ceramika 
barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 g) Fragmenty małego naczynia z  uchem na zało-
mie brzuśca, zdobionego pionowymi żłobka-
mi, ceramika barwy ceglastobrunatnej, gładzona 
(ryc. 53b).

 h) Fragment talerza, o  karbowanej krawędzi, zdo-
bionego na powierzchni ornamentem paznok-
ciowym, ceramika barwy ceglastobrunatnej 
(ryc. 53c).

 i) Fragmenty misy, z  wgięciem pod krawędzią, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 j) 814 fr. ceramiki, w większości ceglastych i cegla-
stobrunatnych, gładzone i chropowacone (w tym 
także obmazywane palcami), w  tym szesnaście 
fragmentów wylewów i  fragment ucha.

 k) 64 fr. form odlewniczych, w tym fragmenty z ka-
nałem o  kolistym przekroju oraz formy czwo-
roboczne. Wymiary: dł. 1,5–5,5  cm (ryc.  53d).

 l) Kilka grudek przepalonej gliny, ze śladami po 
przywartym brązie.

 m) Fragment zwietrzałego żużla (?) brązowego.
 n) Dwie małe bryłki brązu.
 o) Fragment zwietrzałego surowca bursztynowego.

Jama nr  98

Duży, w  przybliżeniu czworokątny obiekt, na je-
go powierzchni wystąpiły pojedyncze drobne kamie-
nie. Wypełnisko barwy szaro-czarnej. W profilu jama 
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trapezowata z wyraźniej zaznaczoną warstwą spaleni-
zny w  warstwie spągowej zachodniej części obiektu. 
Wymiary: długość na linii N-S: 141 cm, na linii W-E: 
150 cm. Głębokość obiektu do 66 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 168  fr. ceramiki, barwy ciemnobrunatnej, bru-
natnej i  ceglastobrunatnej, gładzonych i  chropo-
waconych, w  tym dzieięć fragmentów wylewów 
(jeden z  zachowanym małym uchem przy jego 
krawędzi).

 b) Mała bryłka zwietrzałego surowca bursztyno- 
wego.

 c) Dwie bryłki krzemienne, ze śladami obróbki. 
Wymiary: dł. 2,6–3,3 cm.

Jama nr  99

Nieregularnego kształtu, wydłużona na osi pół-
noc-południe. Wypełnisko barwy szaro-czarnej, ze 
śladami spalenizny, na powierzchni obiektu wystąpiły 
pojedyncze grudki polepy i  fragmenty ceramiki oraz 
fragmenty form odlewniczych. Dla obiektu wykona-
no dwa cięcia profilowe, na linii N-S i  krótszy na li-
nii W-E. W  profilu N-S obiekt nieregularny, składał 
się z  dwóch wyraźnie oddzielonych od siebie półko-
listych (u-kształtnych) skupień. Wymiary: długość na 
linii N-S: 233  cm, na linii W-E: 166  cm. Głębokość 
obiektu: do 54 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Półkolista misa, o prostej krawędzi wylewu, o pła-
skim wyodrębnionym dnie. Ceramika barwy ciem-
nobrunatnej. Wymiary: śr. 14  cm, wys.  4,5  cm 
(ryc. 53e).

 b) Fragmenty grubościennego naczynia, z  zacho-
wanymi guzkami plastycznymi, poniżej krawędzi 
wylewu. Ceramika barwy ceglastobrunatnej, ze 
śladami obmazywania palcami (ryc. 53f).

 c) Fragment stożkowatej misy z wgięciem pod kra-
wędzią, ceramika barwy ceglastobrunatnej, gła-
dzona.

 d) 324  fr. ceramiki, barwy od ceglastej do czar-
nej, gładzone i  chropowacone, w  tym dwanacie 
fragmentów wylewów, dwa fragmenty uch i dwa 
fragmenty z uchami.

 e) 55  fr. form odlewniczych, w  tym 25 form z pół-
kolistym kanałem odlewniczym i  trzy formy 
z czworokątnym kanałem odlewniczym. Wymia-
ry: dł. 1,5–7,2 cm (ryc. 54).

 f) Mały fragment zwietrzałego surowca bursztyno-
wego.

Jama nr  100

Obiekt o  owalnym kształcie. Wypełnisko barwy 
szaro-czarnej, na powierzchni obiektu wystąpiły po-
jedyncze fragmenty ceramiki. W  profilu jama regu-
larna, o  kształcie zbliżonym do trapezowatego. Wy-
miary: długość na linii N-S: 145  cm, na linii W-E: 
135 cm. Głębokość obiektu: do 46 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 37  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzonych i  chropowaconych, w  tym 
dwa fragmenty wylewów.

 b) Mały fragment zwietrzałego surowca bursztyno-
wego.

Jama nr  101

Niewielki obiekt, o  nieregularnym, rozlanym 
kształcie. Wypełnisko barwy szarej. W profilu półkolisty 
(u-kształtny). Wymiary: długość na linii N-S: 50  cm, 
na linii W-E: 52 cm. Głębokość obiektu: do 22 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 3  fr. ceramiki, barwy brunatnej i ceglastobrunat-
nej, gładzone.

Jama nr  102

Bardzo duży obiekt, o  nieregularnym rozlanym 
kształcie, częściowo zniszczony w  części zachodniej. 
Wypełnisko barwy szaro-czarnej, ze śladami spaleni-
zny (we wschodniej i  południowo-wschodniej części 
obiektu). Na powierzchni obiektu wystąpiły pojedyn-
cze kamienie i  fragmenty ceramiki. Obiekt eksploro-
wano metodą ćwiartkową na linii NW-SE i  na linii 
NE-SW. W  profilu obiekt nieregularny, z  wyraźnym 
schodkowatym przegłębieniem w  części wschodniej. 
Wymiary: długość na linii N-S: maks. 320 cm, na li-
nii W-E maks. 285 cm. Głębokość obiektu: do 54 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 41  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzonych i  chropowaconych, w  tym 
fragment wylewu.

Jama nr  103

Nieregularny obiekt o  w przybliżeniu kolistym 
kształcie. Wypełnisko barwy szaro-czarnej, na po-
wierzchni obiektu wystąpiły pojedyncze kamienie, 
fragmenty ceramiki i  grudki polepy. W  profilu jama 
regularna, półkolista (u-kształtna). Wymiary: długość 
na linii N-S: 80  cm, na linii W-E: 95  cm. Głębokość 
obiektu: do 48 cm.
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Część południowa stanowiska

	 n	 Inwentarz:

 a) 5 fr. ceramiki, barwy ceglastobrunatnej, gładzonych.

 b) 51  fr. ceramiki, barwy ciemnobrunatnej i  ce-
glastobrunatnej, gładzonych i  chropowaconych, 
w  tym dwa fragmenty wylewów. Jeden z  frag-
mentów ze zbioru był zdobiony ornamentem 
paznokciowym.

Jama nr  106

Niewielki obiekt o  nieregularnym kształcie. Wy-
pełnisko barwy szarej. W profilu jama płytka, niecko-
wata. Wymiary: długość na linii N-S: 65 cm, na linii 
W-E: 55 cm. Głębokość obiektu: do 20 cm.

	 n	 Inwentarz:

 a) 34 fr. ceramiki, barwy ceglastobrunatnej, gładzo-
ne i chropowacone.

Jama nr 104

Nieregularny obiekt, wydłużony na osi wschód-
-zachód. Wypełnisko barwy szaro-czarnej, ze śladami 
spalenizny we wschodniej części obiektu. W  profilu 
jama regularna, nieckowata, o  wyraźnie przegłębio-
nej części centralnej. Wymiary: długość na linii N-S: 
230  cm, na linii W-E: 120  cm. Głębokość obiektu: 
do 46 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 7  fr. ceramiki, barwy ceglastobrunatnej, gładzo-
nych.

 b) Trzy drobne fragmenty zwietrzałego surowca 
bursztynowego.

Jama na pograniczu dz. 96/206 
– brak opisu obiektu

	 n	 Inwentarz:

 a) 9  fr. ceramiki, barwy ceglastobrunatnej, gładzo-
nych.

Luźne z  powierzchni obiektów.

	 n	 Inwentarz:

 a) 4  fr. form odlewniczych, w  tym 3 z  zachowany-
mi śladami po kanale odlewniczym. Wymiary: 
dł. 2,5–3,3 cm.

 b) 7  fr. ceramiki, barwy brunatnej i ceglastobrunat-
nej, gładzonych i chropowaconych.

 c) Trzy fragmenty zwietrzałego surowca bursztyno-
wego.

Badania powierzchniowe 
MAG L.  J.  Łuka 1 IX 1971  r.

Sektor południowy 
(z powierzchni)

	 n	 Inwentarz:

 a) 6  fr. ceramiki, barwy brunatnej i ceglastobrunat-
nej, gładzonych.

Badania powierzchniowe MAG 
J.  Podgórski 3 IX 1971  r.

Badania wykopaliskowe 
25 VIII–6 X 1971  r.

Jama nr  105

Obiekt o  okrągłym kształcie. Wypełnisko barwy 
szarej, na powierzchni obiektu wystąpiły pojedyncze 
drobne kamienie. W  profilu jama regularna zbliżona 
kształtem do trapezowatej, w części spągowej obiektu 
tkwiły dwa duże kamienie. Wymiary: długość na linii 
N-S: 95 cm, na linii W-E: 110 cm. Głębokość obiektu: 
do 27 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Mały fragment blaszki brązowej, wymiary: 
dł. 2,1 cm.
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	 n	 Inwentarz:

 a) 5  fr. ceramiki, barwy ceglastobrunatnej, gładzo-
nych.

Jama nr  107

Rozległy obiekt o  rozlanym nieregularnym 
kształcie. Wypełnisko barwy szarej i  szaro-czarnej 
na powierzchni obiektu wystąpiły pojedyncze drobne 
kamienie. W  profilu jama regularna, zbliżona kształ-
tem do tra pezowatej, z  wyraźnym przewężeniem 
w  części środkowej profilu. Wymiary: długość na li-
nii N-S: maks.  305  cm, na linii W-E: maks.  110  cm. 
Głębokość obiektu: do 51 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragmenty dwóch form odlewniczych, wymiary: 
dł. 1,3–2,3 cm.

 b) Rylec rogowy dwustronny, o zaostrzonych końcach. 
Wymiary: dł. 7,4 cm, gr. 0,5–0,7 cm (ryc. 55a).

 c) Mały fragment rylca kościanego, o  niestaran-
nie zaostrzonym końcu. Wymiary: dł. 2,5  cm, 
gr. 0,7–1 cm.

 d) 480  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzonych i  chropowaconych, w  tym 
siedem fragmentów wylewów i  dwa fragmen-
ty przydenne. Trzy z  fragmentów ze zbioru były 
zdobione ornamentem paznokciowym.

 e) Dwa fragmenty nieokreślonych przedmiotów 
brązowych, wymiary: 0,4 cm.

 f) Kilka fragmentów pokruszonego surowca bursz-
tynowego.

Jama nr  108

Obiekt o  kolistym kształcie. Wypełnisko barwy 
szaro-czarnej, na powierzchni obiektu wystąpiły po-
jedyncze drobne kamienie. W  profilu jama bardzo 
płytka, nieckowata. Wymiary: długość na linii N-S: 
105  cm, na linii W-E: 110  cm. Głębokość obiektu: 
do 20 cm.
	 n	 Inwentarz: brak.

Jama nr 109
Obiekt o  kolistym kształcie, zawierał dużą ilość 

kamieni i  spalenizny. Wypełnisko barwy czarnej 
i  ciemnoczarnej. W  profilu obiekt o  nieckowatym 
kształcie. Wymiary: długość na linii N-S: 140 cm, na 
linii W-E: 110 cm. Głębokość obiektu: do 30 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 23  fr. ceramiki, barwy ceglastej i  ceglastobrunat-
nej, gładzone i chropowacone.

Jama nr  110

Obiekt o  kolistym kształcie. Wypełnisko barwy 
szaro-czarnej, na powierzchni obiektu wystąpiły po-
jedyncze drobne kamienie. W  profilu jama płytka, 
nieckowata. Wymiary: długość na linii N-S: 75  cm, 
na linii W-E: 85 cm. Głębokość obiektu: do 15 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 2  fr. ceramiki, drobne, barwy ceglastobrunatnej.

Jama nr  111

Obiekt o  zbliżonym do kolistego kształcie. Wy-
pełnisko barwy szaro-czarnej, na powierzchni obiektu 
wystąpiły pojedyncze drobne kamienie. W profilu ja-
ma o kształcie trapezowatym, z wąskim stożkowatym 
przegłębieniem (dołek posłupowy?). Wymiary:  dłu-
gość na linii N-S: 100 cm, na linii W-E: 110 cm. Głę-
bokość obiektu: do 30 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 8  fr. ceramiki, barwy czarnej i ceglastobrunatnej, 
gładzonych, w  tym mały fragment karbowanego 
wylewu, zdobionego ornamentyką dołków pa-
znokciowych.

Jama nr  112

Obiekt o  kolistym kształcie. Wypełnisko barwy 
szaro-czarnej, ze śladami spalenizny (?). W  profilu 
jama o  kształcie w  przybliżeniu prostokątnym. Wy-
miary: długość na linii N-S: 110  cm, na linii W-E: 
110 cm. Głębokość obiektu: do 50 cm (ryc. 95).
	 n	 Inwentarz:

 a) 38  fr. ceramiki, barwy ciemnobrunatnej, cegla-
stej i  ceglastobrunatnej, gładzonych i  chropowa-
conych, w  tym dwa fragmenty wylewów.

 b) Fragmenty silnie pokruszonej bryłki surowca 
bursztynowego.

Jama nr  113

Obiekt o nieregularnym, owalnym kształcie. Wy-
pełnisko barwy szaro-czarnej, ze śladami spalenizny 
(?). W  profilu jama o  kształcie w  przybliżeniu pół-
kolistym. Wymiary: długość na linii N-S: 108 cm, na 
linii W-E: 112 cm. Głębokość obiektu: do 35 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 33  fr. ceramiki, barwy czarnej i  ceglastobrunat-
nej, gładzone i chropowacone.

 b) Dwa fragmenty zwietrzałego surowca bursztyno-
wego.

 c) Kilka grudek polepy.
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 d) Mały fragment kości zwierzęcej.

Jama nr  114

Obiekt o  kolistym kształcie. Wypełnisko barwy 
szaro-czarnej. W profilu jama głęboka o workowatym 
kształcie, prostych ścianach i  dnie, w  jej wypełnisku 
wystąpiło kilka kamieni. Wymiary: długość na linii 
N-S: 95 cm, na linii W-E: 100 cm. Głębokość obiek-
tu: do 115 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragmenty dużego naczynia, o oddzielonej usko-
kiem stożkowatej szyjce, ceramika barwy ce-
glastobrunatnej, miejscami ciemnobrunatnej 
(ryc. 55b).

 b) Fragmenty małego naczynia, o oddzielonej usko-
kiem szyjce, ceramika barwy ceglastobrunatnej.

 c) Fragmenty naczynia, o  płaskim dnie, z  uchem, 
ceramika barwy ciemnobrunatnej, gładzona.

 d) Fragmenty naczynia, o  ceglastobrunatnej po-
wierzchni, ze śladami obmazywania palcami.

 e) Fragment naczynia, z  uchem na krawędzi wyle-
wu, ceramika barwy ceglastobrunatnej.

 f) Fragmenty naczynia o  płaskim dnie, ceramika 
barwy jasnobrunatnej. Wymiary: śr. dna 7 cm.

 g) Fragmenty naczynia o  płaskim dnie, cerami-
ka barwy ciemnobrunatnej. Wymiary: śr. dna 
10 cm.

 h) 554  fr. ceramiki, barwy od czarnej po ceglastą, 
gładzone i  chropowacone (część ze śladami ob-
mazywania palcami), w  tym pięć fragmentów 
wylewów, trzy fragmenty przydenne i dwa ucha. 
Dwa z  fragmentów ze zbioru były zdobione or-
namentyką paznokciową.

 i) Trzy bryłki surowca bursztynowego, wymiary: 
dł. 1–1,4 cm.

Jama nr  115

Obiekt o  nieregularnym, owalnym kształcie. 
Wypełnisko barwy szaro-czarnej, ze śladami spaleni-
zny (?). W  profilu jama o  regularnym trapezowatym 
kształcie i wyraźnie wyodrębniającej się, ciemniejszej, 
czworokątnej wschodniej części profilu. Wymiary: 
długość na linii N-S: 140  cm, na linii W-E: 130  cm. 
Głębokość obiektu: do 57 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment kubka, o  krótkiej oddzielonej usko-
kiem szyjce, z  uchem położonym na krawędzi 
wylewu. Ceramika barwy ceglastobrunatnej, gła-
dzona (ryc. 55c).

 b) Fragment misy, z  wgięciem pod krawędzią, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej, gładzona 
(ryc. 55d).

 c) Fragmenty naczynia, zdobionego poziomą linią 
dołków paznokciowych. Ceramika barwy cegla-
stobrunatnej, gładzona.

 d) Fragment naczynia sitowatego, ceramika barwy 
ceglastobrunatnej.

 e) 229  fr. ceramiki, barwy w  większości ceglasto-
brunatnej, gładzonych i  chropowaconych (także 
ze śladami obmazywania palcami), w  tym mały 
fragment wylewu.

 f) Częściowo pokruszona bryłka surowca burszty-
nowego, wymiary: dł. 1,4 cm.

Jama nr  116

Obiekt o  nieregularnym, owalnym kształcie. 
Wypełnisko barwy szaro-czarnej. W  profilu jama 
o  kształcie w  przybliżeniu półkolistym (u-kształtna). 
Wymiary: długość na linii N-S: 140 cm, na linii W-E: 
105 cm. Głębokość obiektu: do 85 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Mały fragment wylewu misy, o  pogrubionym 
wylewie, ceramika barwy brunatnej, gładzona.

 b) 97  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzonych i  chropowaconych, w  tym 
mały fragment wylewu.

 c) Fragment formy odlewniczej, wymiary: dł. 3,6 cm 
(ryc. 55e).

 d) Fragmenty bardzo silnie pokruszonego surowca 
bursztynowego.

Jama nr  117

Obiekt o  nieregularnym, zbliżonym do czworo-
kątnego kształcie (o zaokrąglonych rogach). Wypeł-
nisko barwy szaro-czarnej. W profilu jama o regular-
nym trapezowatym kształcie. Wymiary: długość na 
linii N-S: 160  cm, na linii W-E: 150  cm. Głębokość 
obiektu: do 55 cm (ryc. 96).
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment misy, z wgięciem pod krawędzią, cera-
mika barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 b) Fragment talerza, o  prosto ściętej krawędzi wy-
lewu, ceramika barwy ceglastobrunatnej.

 c) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej.

 d) 609  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzonych i  chropowaconych (część ze 
śladami obmazywania palcami), w  tym dzie-
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więć fragmentów wylewów, dwa fragmenty uch 
i  fragment przydenny.

Jama nr  118

Obiekt o  kolistym kształcie. Wypełnisko barwy 
szaro-czarnej, na powierzchni obiektu wystąpiły po-
jedyncze drobne kamienie. W  profilu jama płytka, 
nieckowata. Wymiary: długość na linii N-S: 145  cm, 
na linii W-E: 100 cm. Głębokość obiektu: do 15 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 18 fr. ceramiki, barwy ceglastobrunatnej, gładzo-
nych i chropowaconych.

Jama nr 119

Obiekt o  nieregularnym, zbliżonym do czworo-
kątnego kształcie (o zaokrąglonych rogach). Wypeł-
nisko barwy szaro-czarnej. W profilu jama o regular-
nym trapezowatym kształcie. Wymiary:  długość na 
linii N-S: 115  cm, na linii W-E: 100  cm. Głębokość 
obiektu: do 50 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 36 fr. ceramiki, barwy ceglastobrunatnej, gładzo-
nych i chropowaconych (część ze śladami obma-
zywania palcami).

 b) Fragmenty pokruszonego surowca  bursztynowego.

Jama nr  120

Obiekt o  nieregularnym kształcie, wydłużonym 
na osi wschód-zachód. Wypełnisko barwy szaro-
czarnej. W  profilu jama o  regularnym trapezowatym 
kształcie. Wymiary: długość na linii N-S: 125 cm, na 
linii W-E: 70 cm. Głębokość obiektu: do 35 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 34  fr. ceramiki, barwy w  większości ceglastej 
i  ceglastobrunatnej, w  tym jeden fragment zdo-
biony ornamentem paznokciowym.

 b) Mały fragment płytki kościanej, wymiary: 
dł. 6 cm, szer. 2,1 cm.

 c) Fragment rylca (?) rogowego, wymiary: 
dł. 3,2 cm.

Jama nr  121

Obiekt o kolistym kształcie. Wypełnisko barwy sza-
ro-czarnej. W  profilu jama o  kształcie w  przybliże niu 
trapezowatym, w  jej nawarstwieniach wystąpiły poje - 
dyncze kamienie. Wymiary: długość na linii N-S: 130 cm, 
na linii W-E: 95  cm. Głębokość obiektu: do  47  cm.
	 n	 Inwentarz:

 — brak.

Jama nr  122

Duży obiekt o  nieregularnym kształcie, wydłu-
żonym bardziej na osi wschód-zachód. Wypełnisko 
barwy szaro-czarnej. W profilu jama o kształcie zbli-
żonym do workowatego, o  płaskim dnie. Wymiary: 
długość na linii N-S: 230  cm, na linii W-E: 170  cm. 
Głębokość obiektu: do 114 cm.
	 n	 Inwentarz:

 — brak.

Jama nr  123

Obiekt o  kolistym kształcie. Wypełnisko barwy 
szaro-czarnej. W profilu jama bardzo płytka, niecko-
wata. Wymiary: długość na linii N-S: 120 cm, na linii 
W-E: 100 cm. Głębokość obiektu: do 10 cm.
	 n	 Inwentarz:

 — brak.

Jama nr  124

Duży obiekt o nieregularnym kształcie, wydłużo-
nym na osi NW-SE. Wypełnisko barwy szaro-czarnej. 
W  profilu jama o  kształcie zbliżonym do nieckowa-
tego. Wymiary: długość na linii N-S: 250 cm, na linii 
W-E: 110 cm. Głębokość obiektu: do 60 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 45  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzone i  chropowacone, w  tym mały 
fragment wylewu.

 b) Dwie bryłki bursztynu, jedna z  nich, czwo-
roboczna, ze śladami obróbki (?), wymiary: 
dł. 1,1–2,8 cm.

Działka nr  55 
materiały z  powierzchni

	 n	 Inwentarz:

 a) Mały fragment naczynia sitowatego, ceramika 
barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 b) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy jasnobrunatnej, gładzona.

 c) Fragment talerza, o  karbowanej krawędzi, cera-
mika barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 d) Fragment misy z wgięciem pod krawędzią, cera-
mika barwy ciemnobrunatnej, gładzona.

 e) 689  fr. ceramiki, barwy ciemnobrunatnej i  ce-
glastobrunatnej, gładzonych i  chropowaconych, 
także ze śladami obmazywania palcami, w  tym 
dwanaście fragmentów wylewów i  cztery frag-
menty uch. Jeden z  fragmentów ze zbioru był 
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Palenisko nr  125

Obiekt kształcie zbliżonym do czworokątnego, za-
wierał liczne kamienie Wypełnisko barwy szaro-czar-

nej, z koncentracjami spalenizny w części wschodniej 
i  północno-wschodniej. W  profilu regularne, półko-
liste, z  koncentracją spalenizny w  części spągowej 

zdobiony ornamentem karbowanej listwy pla-
stycznej.

 f) Fragmenty surowca bursztynowego, częściowo 
zwietrzałego, część ze śladami obróbki nożem (?), 
wymiary: dł. 0,7–2,2 cm.

 g) Fragment drucika brązowego, wymiary: dł. 1,4 cm.

Działka nr  45 
materiały z  powierzchni

	 n	 Inwentarz:

 a) 237  fr. ceramiki, barwy ciemnobrunatnej, bru-
natnej i  ceglastobrunatnej, gładzonych i  chropo-
waconych, w  tym mały fragment ucha.

 b) Fragmenty surowca bursztynowego, częściowo 
zwietrzałego, część ze śladami obróbki nożem (?), 
wymiary: dł. 0,4–2,1 cm.

Działka 55, 
cz. NW, materiały z  powierzchni

	 n	 Inwentarz:

 a) Misa z wgięciem pod krawędzią i płaskim wyod-
rębnionym dnem. Ceramika barwy ciemnobru-
natnej. Wymiary: wys.  8  cm, śr. 20  cm, śr.  dna 
7 cm (ryc. 55f).

Działka 65, 
materiały z  powierzchni

	 n	 Inwentarz:

 a) Mały fragment naczynia sitowatego, ceramika 
barwy ciemnobrunatnej, gładzona.

 b) Fragment naczynia, zdobionego ornamentem 
karbowanej listwy plastycznej, ceramika barwy 
ceglastobrunatnej, gładzona.

 c) Fragment talerza, o  prosto ściętej krawędzi, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej.

 d) Fragment talerza, o  prosto ściętej krawędzi, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej.

 e) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej.

 f) 965  fr. ceramiki, barwy od czarnej do ceglastej, 
gładzonych i  chropowaconych (także ze śladami 
obmazywania palcami), w  tym czternaście frag-

mentów wylewów, dwa fragmenty przydenne 
i trzy fragmenty ze śladami po utrąconych uchach.

 g) Fragmenty prawdopodobnie sześciu bryłek su-
rowca bursztynowego, część ze śladami obróbki, 
wymiary: dł. 1,3–2,2 cm.

Działka 75 
materiały z  powierzchni

	 n	 Inwentarz:

 a) Mały fragment talerza, o  półkolistej krawędzi, 
ceramika barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 b) 481  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzonych i  chropowaconych, w  tym 
piętnaście fragmentów wylewów, fragment przy-
denny i  sześć fragmentów uch.

Działka 85, 
materiały z  powierzchni

	 n	 Inwentarz:

 a) 290 fr. ceramiki, barwy w większości ceglastobru-
natnej, gładzonych i chropowaconych, w tym trzy 
fragmenty wylewów i  trzy fragmenty przydenne.

 b) Fragmenty prawdopodobnie sześciu bryłek su-
rowca bursztynowego, część ze śladami obróbki, 
wymiary: dł. 0,7–2,3 cm.

 c) Fragment blaszki brązowej, wymiary: dł. 1,2 cm.

Działka nr  95 
– materiały z  powierzchni

	 n	 Inwentarz:

 a) Mały rylec (?) kościany, zaostrzony na jednym 
z końców, wymiary: dł. 4,8 cm (ryc. 55g).

Luźne z  powierzchni stanowiska

	 n	 Inwentarz:

 a) 151  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzonych i  chropowaconych, w  tym 
fragment wylewu i  fragment przydenny.

 b) Mały fragment formy odlewniczej, wymiary: 
dł. 1,8 cm.

 c) Fragment drutu brązowego, wymiary: dł. 1,9 cm.
 d) Mała bryłka bursztynu, całkowicie rozkruszona.

Badania wykopaliskowe 
w  1972  r.



Katalog materiałów zabytkowych z badań na osadzie w  Juszkowie

53

obiektu. Wymiary: długość na linii N-S: 60  cm, na 
linii W-E: 63 cm. Głębokość obiektu: do 40 cm.
	 n	 Inwentarz:

 — brak.

Palenisko nr  126

Obiekt częściowo zniszczony, o  nieregularnym 
owalnym kształcie, zawierał liczne kamienie Wypeł-
nisko barwy szaro-czarnej, z koncentracjami spaleni-
zny w  części zachodniej. W  profilu regularne, niec-
kowate, z  koncentracją spalenizny w  części spągowej 
obiektu. Wymiary: długość na linii N-S: 45  cm, na 
linii W-E: 55 cm. Głębokość obiektu: do 22 cm.
	 n	 Inwentarz:

 — brak.

Jama nr  127

Obiekt wczesnośredniowieczny. Z  jego po-
wierzchni pochodziły zabytki z okresu wczesnej epo-
ki żelaza.
	 n	 Inwentarz:

 a) 9  fr. ceramiki, barwy czarnej i  ceglastobrunat-
nej, gładzonych i  chropowaconych, w  tym mały 
fragment wylewu.

Palenisko nr  128

Obiekt o  kształcie zbliżonym do czworokątne-
go, zawierał liczne kamienie Wypełnisko barwy sza-
ro-czarnej, z koncentracjami spalenizny w części pół-
nocnej i  południowej obiektu. W  profilu regularne, 
półkoliste, z  koncentracją spalenizny w  części spągo-
wej obiektu. Wymiary: długość na linii N-S: 115 cm, 
na linii W-E: 110 cm. Głębokość obiektu: do 42 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 3 fr. ceramiki, barwy ceglastobrunatnej,  gładzone.

Palenisko nr  129

Obiekt o  nieregularnym kształcie, wydłużonym 
na osi wschód-zachód. Wypełnisko barwy szaro-czar-
nej, z  koncentracjami spalenizny w  części północnej 
obiektu. W  profilu bardzo płytkie, nieckowate. Wy-
miary: długość na linii N-S: 92  cm, na linii W-E: 
135 cm. Głębokość obiektu: do 7 cm.
	 n	 Inwentarz:

 — brak.

Palenisko nr  130

Obiekt o  kształcie zbliżonym do czworokątnego, 
zawierał liczne przepalone kamienie. Wypełnisko barwy 

szaro-czarnej, z  niewielkimi koncentracjami spalenizny 
w  części północnej obiektu. W  profilu regularne, tra-
pezowate. Wymiary: długość na linii N-S: 75 cm, na li-
nii W-E: 80 cm. Głębokość obiektu: do 30 cm (ryc. 97).
	 n	 Inwentarz:

 — brak.

Jama nr  131

Obiekt o  nieregularnym kształcie, wydłużony na 
osi wschód-zachód. Wypełnisko barwy szarej, miej-
scami brunatnej. Na powierzchni obiektu wystąpiły 
pojedyncze kamienie oraz duże fragmenty naczynia 
glinianego. W  profilu jama płytka, nieckowata. Wy-
miary: długość na linii N-S: 95  cm, na linii W-E: 
150 cm. Głębokość obiektu: do 13 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Baniaste, szerokootworowe, naczynie gliniane, 
asymetryczne, o  krótkiej słabo zaznaczonej szyj-
ce. Ceramika barwy ceglastobrunatnej, gładzona. 
Wymiary: wys.  11,5  cm, śr. otw. 15  cm, śr. dna 
9,5 cm (ryc. 55h).

Jama nr  132

Obiekt o  kolistym kształcie. Wypełnisko barwy 
szarej, na powierzchni obiektu wystąpiły pojedyncze 
kamienie oraz fragmenty ceramiki. W profilu jama re-
gularna, trapezowata. Wymiary: długość na linii N-S: 
105  cm, na linii W-E: 110  cm. Głębokość obiektu: 
do 42 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 24  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzone i chropowacone (część ze ślada-
mi obmazywania palcami).

Jama nr  133

Obiekt wczesnośredniowieczny. Z  jego po-
wierzchni pochodziły zabytki z okresu wczesnej epo-
ki żelaza.
	 n	 Inwentarz:

 a) 24  fr. ceramiki, barwy ceglastobrunatnej i  cegla-
stej, gładzone i chropowacone.

Jama nr  134

Bardzo duży obiekt o  nieregularnym kształcie, 
wydłużony na osi NE-SW. Wypełnisko barwy szarej, 
na powierzchni obiektu wystąpiły pojedyncze grudki 
polepy oraz fragmenty ceramiki. Dla obiektu wykona-
no dwa cięcia profilowe, krzyżujące się: na osi NE-SW 
i  na osi NW-SE. W  profilu NW-SE obiekt wykazy-
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wał regularną zagłębioną budowę. W  profilu NE-SW 
wyróżniły się trzy wyraźnie od siebie oddzielone za-
głębienia. Wymiary: długość na linii N-S: 475  cm, 
na linii W-E: 235  cm. Głębokość obiektu: do 35  cm. 
(profil NW-SE) i do 40 cm (profil NE-SW) (ryc. 98).
	 n	 Inwentarz:

 a) Mały fragment talerza o  prosto ściętej krawędzi, 
ceramika barwy ceglastobrunatnej.

 b) 58  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzonych i chropowaconych.

 c) Mała grudka brązu, wymiary: gr. 0,4 cm.

Jama nr  135

Obiekt o nieregularnym, rozlanym kształcie, nie-
co wydłużonym na osi północ-południe. Wypełnisko 
barwy szaro-czarnej. W  profilu jama kształtu niere-
gularnie trapezowatego. Wymiary: długość na linii 
N-S: 170 cm, na linii W-E: 155 cm. Głębokość obiek-
tu: do 55 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 101  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzonych i  chropowaconych, w  tym 
fragment ucha. Jeden z  fragmentów ze zbioru 
był zdobiony ornamentyką paznokciową.

Jama nr  136

Obiekt o  nieregularnym kształcie, w  części po-
łudniowej zbliżonym do czworokątnego. Wypełni-
sko barwy szaro-czarnej, z  koncentracją spalenizny 
w  części północnej obiektu. W  profilu palenisko re-
gularne, trapezowate, z dużą ilością przepalonych ka-
mieni. Wymiary: długość na linii N-S: 112  cm, na 
linii W-E: 117 cm. Głębokość obiektu: do 41 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment talerza o  półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 b) Fragment talerza o  półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 c) Fragment talerza o  półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 d) Fragment talerza o  prosto ściętej krawędzi (?), 
ceramika barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 e) 50  fr. ceramiki, barwy ceglastej i  ceglastobrunat-
nej, gładzonych i chropowaconych, w tym cztery 
fragmenty wylewów.

Jama nr  137

Obiekt o nieregularnym, owalnym kształcie. Wy-
pełnisko barwy szaro-czarnej, z  elementami spaleni-

zny. Na powierzchni obiektu wystąpiły pojedyncze 
grudki polepy i  fragmenty ceramiki. W  profilu jama 
kształtu nieregularnie trapezowatego, w części spągo-
wej obiektu wystąpiła warstwa spalenizny. Wymiary: 
długość na linii N-S: 107  cm, na linii W-E: 110  cm. 
Głębokość obiektu: do 60 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 49  fr. ceramiki, barwy czarnej, brunatnej i  ce-
glastobrunatnej, gładzonych i  chropowaconych, 
w  tym fragment ucha.

Jama nr  138

Obiekt o  kształcie zbliżonym do czworokątnego, 
zawierał liczne kamienie. Wypełnisko barwy szaro-
czarnej, z  koncentracją spalenizny w  części północ-
nej obiektu. W profilu nieregularne, część profilu tra-
pezowata, z odchodzącej od niej nieckowatą warstwą 
spalenizny. Wymiary: długość na linii N-S: 80 cm, na 
linii W-E: 82 cm. Głębokość obiektu: do 27 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 10  fr. ceramiki barwy ceglastej i  ceglastobrunat-
nej, gładzone i  chropowacone, w  tym dwa frag-
menty wylewów.

Jama nr  139

Obiekt o  nieregularnym, zbliżonym do czworo-
kątnego kształcie. Wypełnisko barwy szaro-brunatnej. 
Na powierzchni obiektu wystąpiły pojedyncze kamie-
nie. W profilu jama kształtu nieregularnie trapezowa-
tego. Wymiary: długość na linii N-S: 82  cm, na linii 
W-E: 76 cm. Głębokość obiektu: do 26 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 4  fr. ceramiki, barwy ceglastobrunatnej, gładzone.

Jama nr  140

Obiekt o kształcie zbliżonym do owalnego, na je-
go powierzchni wystąpiły liczne przepalone kamienie. 
Wypełnisko barwy szaro-brunatnej, z  koncentracją 
spalenizny w  części wschodniej obiektu. W  profilu 
nieregularne, zbliżone do trapezowatego, z  koncen-
tracją spalenizny, w części spągowej obiektu. Wymia-
ry: długość na linii N-S: 62 cm, na linii W-E: 60 cm. 
Głębokość obiektu: do 28 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Mały fragment ceramiki, barwy ceglastobrunatnej.

Jama nr  141

Obiekt o  nieregularnym kształcie, wydłużony na 
osi północ-południe. Wypełnisko barwy szaro-bru-
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natnej. W profilu jama kształtu nieregularnego, z nie-
wielkim zagłębieniem w części południowej. Wymia-
ry: długość na linii N-S: 125 cm, na linii W-E: 77 cm. 
Głębokość obiektu: do 38 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 12  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzonych i  chropowaconych, w  tym 
fragment wylewu.

Jama nr  142

Obiekt o  nieregularnym rozlanym kształcie, wy-
dłużonym na osi NE-SW. Wypełnisko barwy bru-
natno-szarej, na powierzchni obiektu wystąpiły po-
jedyncze grudki polepy. W  profilu jama regularna, 
nieckowata. Wymiary: długość na linii N-S: 125cm, 
na linii W-E: 195 cm. Głębokość obiektu: do 36 cm.
	 n	 Inwentarz:

 b) 42  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzone i  chropowacone, w  tym frag-
ment wylewu.

 c) Bardzo drobne fragmenty kości zwierzęcych.
 d) Trzy silnie zwietrzałe grudki bursztynu.

Jama nr  143

Niewielki obiekt o nieregularnym kształcie, przy-
legał do niewielkiego skupiska kamieni. Wypełnisko 
barwy brunatno-szarej, na powierzchni obiektu wy-
stąpiły pojedyncze grudki polepy. W  profilu jama 
półkolista. Wymiary: długość na linii N-S: 45 cm, na 
linii W-E: 65 cm. Głębokość obiektu: do 30 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment ceramiki, barwy ceglastobrunatnej, 
chropowacony.

 b) Kilkanaście grudek polepy.

Jama nr  144

Obiekt o  nieregularnym kształcie, wydłużonym 
na osi wschód-zachód. Składał się z dwóch wyraźnie 
się odcinających owalnych koncentracji. Wypełnisko 
barwy szaro-czarnej, miejscami brunatnej. W  profilu 
jama nieregularna, składała się z dwóch koncentracji. 
Pierwsza z nich (zachodnia), regularna, miała kształt 
w  przybliżeniu trapezowaty, druga (wschodnia) by-
ła kształtu workowatego, o  prostych ścianach i  dnie. 
Wymiary: długość na linii W-E: 210  cm. Głębokość 
obiektu: do 57 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragmenty naczynia, o  brunatnej, miejscami 
ciemnobrunatnej powierzchni, gładzonego.

 b) 74  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzone i chropowacone (także ze ślada-
mi obmazywania palcami), w tym dwa fragmen-
ty wylewów. Trzy z  fragmentów ze zbioru były 
zdobione ornamentyką paznokciową (ryc. 56a).

Jama nr  145

Obiekt o  nieregularnym, w  przybliżeniu owal-
nym kształcie. Wypełnisko barwy szaro-czarnej, 
miejscami brunatnej, z  niewielkimi koncentracjami 
spalenizny. W profilu jama regularna, kształtu worko-
watego, o prostych ścianach i dnie. Wymiary: długość 
na linii N-S: 90  cm, na linii W-E: 92  cm. Głębokość 
obiektu: do 60 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 20  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzonych i  chropowaconych, w  tym 
fragment przydenny i  fragment wylewu zdobio-
nego karbowaniem.

 b) Grudka silnie zwietrzałego bursztynu.

Jama nr  146

Obiekt o  nieregularnym rozlanym kształcie, wy-
dłużonym na osi wschód-zachód. Wypełnisko barwy 
szaro-brunatnej, miejscami brunatnej. Na powierzch-
ni obiektu wystąpiły pojedyncze fragmenty ceramiki 
i  grudki polepy. W  profilu jama trapezowata. Wy-
miary: długość na linii N-S: 110  cm, na linii W-E: 
265 cm. Głębokość obiektu: do 87 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 9  fr. ceramiki, barwy ciemnobrunatnej i  cegla-
stobrunatnej, gładzonych i chropowaconych.

Jama nr  147

Obiekt o nieregularnym w przybliżeniu owalnym 
kształcie. Wypełnisko barwy szaro-czarnej, miejsca-
mi brunatnej, na powierzchni obiektu wystąpiły po-
jedyncze grudki polepy. W  profilu jama regularna, 
kształtu workowatego, o  prostych ścianach (częścio-
wo zaokrąglonych) i  dnie. W  części stropu obiektu 
odróżniła się półkolista (u-kształtna) koncentracja 
spalenizny, z  warstwą kamieni w  jej części spągowej 
(palenisko w obrębie jamy?). Wymiary: długość na li-
nii N-S: 115  cm, na linii W-E: 135  cm. Głębokość 
obiektu: do 85 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment naczynia, zdobionego na powierzchni 
ornamentyką paznokciową, ceramika barwy ce-
glastej, gładzona (ryc. 56b).
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 b) 46  fr. ceramiki, barwy brunatnej, ceglastobru-
natnej i  ceglastej, gładzonych i  chropowaconych 
(w tym także ze śladami obmazywania palcami), 
w  tym fragment wylewu.

Jama nr  148

Obiekt o nieregularnym, rozlanym kształcie, wy-
dłużonym na osi wschód-zachód. Wypełnisko barwy 
ciemno-szarej. W  profilu jama nieregularna, bardziej 
zagłębiona w  części wschodniej. Wymiary: długość 
na linii N-S: 86 cm, na linii W-E: 155 cm. Głębokość 
obiektu: do 60 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 26  fr. ceramiki, barwy brunatnej, ceglastobru-
natnej i  ceglastej, gładzonych i  chropowaconych, 
w  tym fragment przydenny. Jeden z  fragmentów 
ze zbioru był zdobiony ornamentem dołków pa-
znokciowych.

Jama nr  149

Obiekt o  kształcie zbliżonym do trójkątnego, na 
jego powierzchni wystąpiły liczne kamienie. Wypełni-
sko barwy szaro-brunatnej, miejscami brunatno-sza-
rej. W  profilu nieregularne, zbliżone do trapezowa-
tego, z  koncentracją spalenizny, w  części spągowej 
obiektu. Wymiary: długość na linii N-S: 102  cm, na 
linii W-E: 124 cm. Głębokość obiektu: do 44 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Paciorek bursztynowy, asymetryczny, wymiary: 
śr. 1,4 cm (ryc. 56c).

 b) 15  fr. ceramiki, barwy ciemnobrunatnej, cegla-
stobrunatnej i  ceglastej, gładzonych i  chropowa-
conych.

Jama nr 150

Obiekt o nieregularnym, rozlanym kształcie, wy-
dłużonym na osi NE-SW. Składał się on z dwóch wy-
raźnie się odcinających, nieregularnych koncentracji. 
Wypełnisko barwy szaro-czarnej, miejscami brunat-
nej, z  niewielkim skupieniem spalenizny w  części 
północno-wschodniej. Jama została przecięta dwoma 
skrzyżowanymi profilami. Pierwszy z nich na osi NE-
-SW, drugi na osi NNW-SSE. W profilu nieregularna, 
składała się z  dwóch koncentracji. Pierwsza z  nich 
(wschodnia) miała kształt w  przybliżeniu workowa-
ty, druga (zachodnia) była nieregularna. Wymiary: 
długość na linii N-S: 105  cm, na linii W-E: 275  cm. 
Głębokość obiektu do 60  cm (część wschodnia) i  do 
65 cm (część zachodnia) (ryc. 99).

	 n	 Inwentarz:

 a) Dwustożkowate naczynie gliniane, o  zaznaczo-
nej uskokiem długiej niemal cylindrycznej szyj-
ce. Ceramika barwy ciemnobrunatnej, gładzona. 
Wymiary: wys. 13,5 cm, śr. otw. 11,5 cm, śr. dna 
9 cm (ryc. 56d).

 b) Fragment dwustożkowatego (?) naczynia, o ciemn- 
obrunatnej, gładzonej powierzchni.

 c) Fragment misy, o  prostej krawędzi wylewu, ce-
ramika barwy ciemnobrunatnej, miejscami ce-
glastobrunatnej, częściowo chropowacona.

 d) Fragment talerza, o  prosto ściętej krawędzi wyle-
wu, ceramika barwy ceglastobrunatnej (ryc. 56e).

 e) Fragment talerza, o  prosto ściętej krawędzi wy-
lewu, zdobionej karbowaniem, ceramika barwy 
ceglastobrunatnej (ryc. 56f).

 f) 252  fr. ceramiki, barwy czarnej, ceglastobrunat-
nej i  ceglastej, gładzone i  chropowacone, w  tym 
cztery fragmenty wylewów. Jeden z  fragmen-
tów ze zbioru był zdobiony ornamentem dołków 
paznokciowych.

Jama nr  151

Obiekt o nieregularnym, rozlanym kształcie, wy-
dłużonym na osi wschód-zachód. Wypełnisko bar-
wy brunatno-szarej, na powierzchni obiektu wystą-
piły pojedyncze fragmenty ceramiki i  grudki polepy. 
W  profilu jama nieregularna, bardziej zagłębiona 
w części wschodniej. Wymiary: długość na linii N-S: 
152 cm, na linii W-E: 192  cm. Głębokość obiektu: 
do 32 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 12  fr. ceramiki, barwy ceglastobrunatnej i  cegla-
stej, gładzonych i chropowaconych.

 b) Drobne fragmenty silnie zwietrzałego surowca 
bursztynowego.

Jama nr  152

Obiekt o  nieregularnym, rozlanym kształcie, 
zbliżonym do owalnego. Wypełnisko barwy szaro-
czarnej, na powierzchni obiektu wystąpiły pojedyncze 
fragmenty ceramiki i  grudki polepy. W  profilu jama 
nieregularna, o  półkolistym dnie. Wymiary: długość 
na linii N-S: 112 cm, na linii W-E: 132  cm. Głębo-
kość obiektu: do 51 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 155  fr. ceramiki, barwy w  większości ceglasto-
brunatnej i  ceglastej, gładzonych i  chropowaco-
nych, w  tym osiem fragmentów wylewów.
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Jama nr  153

Obiekt o  nieregularnym kształcie, składał się 
z  dwóch koncentracji. Wypełnisko barwy szaro-
czarnej, miejscami szaro-brunatnej, na powierzchni 
obiektu wystąpiły pojedyncze kamienie. W  profilu 
północna część jamy nieregularna, z wyraźnym zagłę-
bieniem w części centralnej. Profil części południowej 
kształtu półkolistego (u-kształtny). Wymiary: długość 
na linii N-S: 90 cm, na linii W-E: 86 cm (część połu-
dniowa) oraz na linii N-S: 32 cm, na linii W-E: 34 cm 
(część północna). Głębokość obiektu: do 70  cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment małego naczynia, o  płaskim wyodręb-
nionym dnie (kubek?), ceramika barwy ciemno-
brunatnej, gładzona. Wymiary: śr. dna 3,5 cm.

 b) 55  fr. ceramiki. barwy w większości ceglastobru-
natnej i  ceglastej, gładzonych i  chropowaconych, 
w tym trzy fragmenty wylewów i  fragment przy-
denny.

 c) Mała bryłka surowca bursztynowego, wymiary: 
gr. 1 cm.

Palenisko nr  154

Obiekt kolisty, na jego powierzchni wystąpi-
ły liczne kamienie. Wypełnisko barwy szaro-czar-
nej, z  koncentracją spalenizny w  części wschodniej. 
W  profilu kształtu nieckowatego. Wymiary: długość 
na linii N-S: 105 cm, na linii W-E: 90 cm. Głębokość 
obiektu: do 32 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 41  fr. ceramiki, barwy brunatnej, ciemnobrunat-
nej i  ceglastobrunatnej, gładzonych i  chropowa-
conych, w tym cztery fragmenty wylewów i dwa 
fragmenty uch. Pięć fragmentów ze zbioru było 
zdobionych ornamentem paznokciowym.

Jama nr  155

Obiekt o  nieregularnym kształcie, składał się 
z  dwóch koncentracji. Wypełnisko barwy szaro-
czarnej, miejscami szaro-brunatnej, na powierzch-
ni obiektu wystąpiły pojedyncze kamienie. W  pro-
filu północna część jamy nieregularna, z  wyraźnym 
zagłębieniem w  części centralnej. Profil części połu-
dniowej nieregularny, ze stopniowatym zagłębieniem 
w  części centralnej. Wymiary: długość na linii N-S: 
30 cm, na linii W-E: 31 cm (część północna) oraz na 
linii N-S: 85  cm, na linii W-E: 82  cm (część połu-
dniowa). Głębokość obiektu: do 30 cm.

	 n	 Inwentarz:

 a) 4  fr. ceramiki, barwy ceglastobrunatnej, gładzo-
ne i chropowacone.

Jama nr  156

Obiekt o  owalnym kształcie. Wypełnisko bar-
wy szaro-czarnej, miejscami brunatno-szarej, na po-
wierzchni obiektu wystąpiły dwa duże kamienie. 
W  profilu jama płytka, nieckowata. Wymiary: dłu-
gość na linii N-S: 106 cm, na linii W-E: 108 cm. Głę-
bokość obiektu: do 12 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 14  fr. ceramiki, barwy ciemnobrunatnej i  ce-
glastobrunatnej, gładzonych i  chropowaconych, 
w  tym mały fragment wylewu.

Jama nr  157

Obiekt o  nieregularnym kształcie, wydłużonym 
na osi NE-SW. Wypełnisko barwy szaro-czarnej, 
miejscami brunatno-szarej. Dla obiektu wykonano 
krzyżowe cięcia profili:  jedno na osi NE-SW, drugie 
na osi NNW-SSE. W  profilu jama charakteryzowała 
się obecnością workowatego przegłębienia w central-
nej części obiektu. Poza tym płytka nieckowata. Wy-
miary: długość na linii N-S: 135 cm, na linii W-E: 
220 cm. Głębokość obiektu: do 92 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment naczynia o  płaskim dnie, ceramika 
barwy ceglastobrunatnej, gładzona. Wymiary: 
śr. dna 8 cm (ryc. 56g).

 b) 89  fr. ceramiki, barwy ceglastej i  ceglastobrunat-
nej, gładzonych, w  tym trzynaście fragmentów 
wylewów.

Palenisko nr  158

Obiekt o  nieregularnym kształcie, wydłużonym 
na osi NW-SE. Wypełnisko barwy szaro-czarnej, 
miejscami brunatno-szarej, na powierzchni obiektu 
wystąpiły pojedyncze fragmenty ceramiki. W  profi-
lu obiekt płytki, nieckowaty, wystąpiło w  nim kilka 
kamieni i  niewielkie skupienie spalenizny (?) w  czę-
ści spągowej obiektu. Wymiary: długość na linii N-S: 
145 cm, na linii W-E: 125  cm. Głębokość obiektu: 
do 23 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 24  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzone i chropowacone.

 b) Dwa małe fragmenty surowca bursztynowego, 
wymiary: dł. 1,5–1,7 cm.
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Palenisko nr  159 

Obiekt o nieregularnym, rozlanym kształcie. Wy-
pełnisko barwy szaro-czarnej, miejscami szaro-bru-
natnej, na powierzchni obiektu wystąpiły pojedyncze 
kamienie i fragmenty ceramiki. W profilu obiekt nie-
regularnie zagłębiony w ziemię, z odcinającą się war-
stwą kamieni i spalenizny w części spągowej obiektu. 
Wymiary: długość na linii N-S: 160 cm, na linii W-E: 
145 cm. Głębokość obiektu: do 45 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej (ryc. 57a).

 b) Fragment misy, z wgięciem pod krawędzią, cera-
mika barwy ciemnobrunatnej, gładzona.

 c) Fragment misy, z wgięciem pod krawędzią, cera-
mika barwy ceglastoobrunatnej, gładzona.

 d) 49  fr. ceramiki, barwy czarnej, ciemnobrunat-
nej i  ceglastobrunatnej, gładzonych i  chropo-
waconych, w  tym sześć fragmentów wylewów 
i  fragment ucha. Jeden z  fragmentów ze zbioru 
był zdobiony ornamentem dołków paznokcio-
wych.

Jama nr  160

Obiekt o nieregularnym, rozlanym kształcie, wy-
dłużonym na osi NW-SE, przylegał bezpośrednio do 
jamy nr  171. Wypełnisko barwy szaro-czarnej, miej-
scami szaro-brunatnej. W  profilu jama regularna, 
workowata, o  płaskim wyraźnie zaznaczonym dnie. 
Wymiary: długość na linii N-S: 110 cm, na linii W-E: 
95 cm. Głębokość obiektu: do 55 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 108  fr. ceramiki, barwy czarnej, ciemnobrunat-
nej i  ceglastobrunatnej, gładzonych i  chropowa-
conych, w  tym fragment brzuśca ze śladami po 
utrąconym uchu.

Palenisko nr  161

Obiekt o  nieregularnym, rozlanym kształcie, 
składał się z  dwóch osobnych koncentracji (wschod-
niej i  zachodniej). Wypełnisko barwy szaro-czar-
nej, w  części wschodniej wystąpiły liczne kamienie. 
W  profilu obie części obiektu nieckowate. Wymiary: 
długość na linii N-S: od 35 do 77  cm, na linii W-E: 
od 35 cm do 105 cm, głębokość do 20 cm.
	 n	 Inwentarz:

 — brak.

Jama nr  162

Obiekt o nieregularnym, rozlanym kształcie, wy-
dłużonym na osi północ-południe. Wypełnisko bar-
wy szaro-brunatnej, miejscami szaro-czarnej. W pro-
filu jama regularna, trapezowata, o płaskim wyraźnie 
zaznaczonym dnie. Wymiary: długość na linii N-S: 
185  cm, na linii W-E: 130  cm. Głębokość obiektu: 
do 42 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 8  fr. ceramiki, barwy ceglastej i  ceglastobrunat-
nej, gładzonych i  chropowaconych, w  tym frag-
ment wylewu z uchem.

Jama nr  163

Obiekt o  nieregularnym, w  przybliżeniu trójkąt-
nym kształcie, wydłużonym na osi wschód-zachód. 
Wypełnisko barwy szaro-brunatnej, miejscami sza-
ro-czarnej. W  profilu jama nieckowata, z  wyraźnym 
przegłębieniem w  części północnej. Wymiary: dłu-
gość na linii N-S: 130 cm, na linii W-E: 175 cm. Głę-
bokość obiektu: do 32 cm.
	 n	 Inwentarz:

 — brak.

Jama nr  164

Obiekt o nieregularnym, kolistym kształcie. Wy-
pełnisko barwy szaro-brunatnej, na powierzchni 
obiektu wystąpiły pojedyncze kamienie. W profilu ja-
ma płytka, nieckowata, z  niewielkim przegłębieniem 
w  części zachodniej. Wymiary: długość na linii N-S: 
100  cm, na linii W-E: 105  cm. Głębokość obiektu: 
do 20 cm.
	 n	 Inwentarz:

 — brak.

Jama nr  165

Duży obiekt o  nieregularnym, w  przybliżeniu 
owalnym kształcie. Wypełnisko barwy szaro-czarnej, 
na powierzchni obiektu wystąpiły pojedyncze kamie-
nie. W profilu jama nieregularna, w przybliżeniu tra-
pezowata z wyraźnym przegłębieniem w części połu-
dniowo-wschodniej. Wymiary: długość na linii N-S: 
141  cm, na linii W-E: 156  cm. Głębokość obiektu: 
do 60 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment dwustożkowatego (?) naczynia, o  ła-
godnym załomie brzuśca, ceramika barwy cegla-
stobrunatnej, gładzona.
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 b) Fragment naczynia, zdobionego na powierzchni 
ornamentyką paznokciową, ceramika barwy ce-
glastobrunatnej (ryc. 57b).

 c) Fragmenty naczynia, o  ciemnobrunatnej, obma-
zywanej palcami powierzchni.

 d) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, zdobio-
nego ornamentyką paznokciową, ceramika bar-
wy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc. 57c).

 e) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc. 57d).

 f) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 g) 181  fr. ceramiki, barwy ciemnobrunatnej i  bru-
natnej, gładzonych, w  tym osiem fragmentów 
wylewów.

Jama nr  166

Duży obiekt o rozlanym kształcie, wydłużony na 
osi wschód-zachód. Wypełnisko barwy szaro-czarnej 
(część zachodnia i  południowa) i  brunatnej (część 
wschodnia), na powierzchni obiektu wystąpiły poje-
dyncze kamienie. Dla obiektu wykonano krzyżujące 
się cięcia profilowe: na osi N-S i W-E. W profilu jama 
nieregularna, z  wyraźnym przegłębieniem w  części 
centralnej obiektu, w pozostałej części płytka niecko-
wata. Wymiary: długość na linii N-S: maks.  170  cm, 
na linii W-E: maks.  200  cm. Głębokość obiektu: do 
42 cm (ryc. 100).
	 n	 Inwentarz:

 a) Misa z  wgięciem pod krawędzią, o  wyodrębnio-
nym płaskim dnie, ceramika barwy ciemnobru-
natnej, ze śladami obmazywania palcami. Wy-
miary: wys. 6,5 cm, śr. dna ok. 7 cm (ryc. 57e).

 b) Fragment szerokootworowego kubka, stożkowa-
tego, z  uchem na krawędzi wylewu, ceramika 
barwy ciemnobrunatnej, gładzona (ryc. 57f).

 c) Fragmenty kubka, o  ciemnobrunatnej gładzonej 
powierzchni, o  oddzielonej uskokiem, krótkiej 
szyjce.

 d) Fragment talerza, o  prosto ściętej krawędzi, cera-
mika barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc. 58a).

 e) Fragment talerza, o  prosto ściętej krawędzi, cera-
mika barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc. 58b).

 f) Fragment talerza, o  prosto ściętej krawędzi, cera-
mika barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc. 58c).

 g) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc. 58d).

 h) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc. 58e).

 i) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc. 58f).

 j) Fragment talerza, o prosto ściętej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc.  58g).

 k) Fragment talerza, o prosto ściętej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc. 58h).

 l) Fragment talerza, o ukośnie ściętej krawędzi, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 m) 126  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzonych i  chropowaconych (także ze 
śladami obmazywania palcami), w  tym jedena-
ście fragmentów wylewów i  fragment przydenny. 
Jeden z  fragmentów ze zbioru był zdobiony ma-
łym plastycznym guzkiem, na dwóch znajdowa-
ły się pozostałości po utrąconych uchach.

 n) Drobne fragmenty zwietrzałego surowca bursz-
tynowego.

Palenisko nr  167

Wydłużone na osi północ-południe, na po-
wierzchni paleniska wystąpiły fragmenty cerami-
ki. W  profilu obiekt nieckowaty, w  spągu obiektu 
wystąpiły liczne kamienie (część z  nich przepalo-
na i  rozkruszona). Wymiary: długość na linii N-S: 
maks. 110 cm, na linii W-E: 80 cm. Głębokość obiek-
tu: do 27 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 4  fr. ceramiki, barwy ceglastobrunatnej i  cegla-
stej, gładzone.

 b) Fragmenty silnie zwietrzałego bursztynu.

Jama nr  168

Duży obiekt o nieregularnym kształcie, wydłużo-
ny na osi wschód-zachód. Wypełnisko barwy szaro-
czarnej, na powierzchni obiektu wystąpiły pojedyn-
cze kamienie i grudki polepy. W profilu nieregularna, 
z  wyraźnym przegłębieniem w  części południowo-
-wschodniej profilu. Wymiary: długość na linii N-S: 
maks.  145  cm, na linii W-E: maks.  185  cm. Głębo-
kość obiektu: do 73 cm (ryc. 101).
	 n	 Inwentarz:

 a) 20 fr. ceramiki, barwy czarnej i ceglastej, gładzo-
nych i  chropowaconych, w  tym mały fragment 
wylewu.

Jama nr  169

Kształtu kolistego, przylegała do jamy nr  196. 
Wypełnisko barwy szaro-czarnej, na powierzch-
ni obiektu wystąpiły pojedyncze fragmenty cera-
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miki i  grudki polepy. W  profilu jama w  przybliże-
niu trapezowata, wyróżniła się obecność spalenizny 
w  części stropu obiektu i  przy jego dnie. Wymiary: 
długość na linii N-S: maks.  98  cm, na linii W-E: 
maks.  100  cm. Głębokość obiektu: do 40  cm 
(ryc. 102, 103).
	 n	 Inwentarz:

 a) 23  fr. ceramiki, barwy czarnej i  ceglastobrunat-
nej, gładzone, w  tym dwa fragmenty wylewów.

Jama nr  170

Obiekt o  owalnym kształcie, częściowo znisz-
czony w  części północnej (przylegał do krawędzi 
żwirowni). Wypełnisko barwy szaro-czarnej, na po-
wierzchni obiektu wystąpiły pojedyncze niewielkie 
kamienie. W  profilu jama trapezowata, o  płaskim 
dnie. Wymiary: długość na linii N-S: 164  cm, na li-
nii W-E: 180 cm. Głębokość obiektu: do 59 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 113  fr. ceramiki, barwy czarnej, ciemnobrunat-
nej i  ceglastobrunatnej, gładzonych i  chropowa-
conych, w  tym fragment ucha.

Jama nr  171

Obiekt o  nieregularnym kształcie, wydłużony na 
osi NW-SE, przylegał do obiektu nr 160. Wypełnisko 
barwy szaro-czarnej, miejscami szaro-brunatnej, na 
powierzchni obiektu wystąpiły pojedyncze niewielkie 
kamienie. W  profilu jama nieregularna. Wymiary: 
długość na linii N-S: 120  cm, na linii W-E: 90  cm. 
Głębokość obiektu: do 31 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 28  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzonych i  chropowaconych (niektóre 
ze śladami obmazywania palcami), w  tym dwa 
fragmenty wylewów i  fragment ucha.

 b) Drobne fragmenty silnie pokruszonego surowca 
bursztynowego.

Palenisko nr  172

Obiekt o  nieregularnym kształcie, w  przybliże-
niu czworokątny. Wypełnisko barwy szaro-czarnej, 
miejscami szaro-brunatnej, na powierzchni obiektu 
wystąpiły pojedyncze kamienie i  fragmenty cerami-
ki. W  profilu palenisko w  przybliżeniu trapezowate, 
z  dużą ilością kamieni i  odcinającą się warstwą spa-
lenizny w części spągowej obiektu. Wymiary: długość 
na linii N-S: 100  cm, na linii W-E: 102  cm. Głębo-
kość obiektu: do 32 cm.

	 n	 Inwentarz:

 a) 3  fr. ceramiki, barwy czarnej i ceglastobrunatnej, 
gładzone, w  tym mały fragment wylewu.

Palenisko nr  173

Obiekt o  nieregularnym kształcie, składał się 
z  dwóch oddzielonych od siebie koncentracji (pół-
nocnej i  południowej). Wypełnisko barwy szaro-
czarnej, miejscami szaro-brunatnej, na powierzchni 
obiektu wystąpiły pojedyncze niewielkie kamienie. 
W profilu część północna kształtu nieckowatego, po-
łudniowa natomiast trapezowata, z  dużą ilością ka-
mieni. Wymiary:  długość na linii N-S: 70  cm (część 
północna) – 112  cm (część południowa), na linii 
W-E: 80 cm (część północna) – 110 cm (część połu-
dniowa). Głębokość obiektu: do 40 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej.

 b) 10 fr. ceramiki, barwy ceglastobrunatnej, gładzo-
nych i chropowaconych (część ze śladami obma-
zywania palcami), w  tym fragment wylewu.

Jama nr  174

Obiekt o  nieregularnym kształcie, składał się 
z  dwóch oddzielonych od siebie koncentracji. Więk-
sza z  nich znajdowała się na północny-wschód od 
drugiej, znacznie mniejszej. Wypełnisko barwy sza-
ro-czarnej, miejscami szaro-brunatnej, na powierzch-
ni większej koncentracji (północno-wschodniej) wy-
stąpiły pojedyncze niewielkie kamienie. W  profilu 
część północno-wschodnia kształtu trapezowatego, 
południowo-wschodnia bardzo płytka, nieckowata. 
Wymiary: długość na linii N-S: 45  cm (część po-
łudniowo-zachodnia) – 135  cm (część północno-
-wschodnia), na linii W-E: 75  cm (część południo-
wo-zachodnia) – 110  cm (północno-wschodnia). 
Głębokość obiektu: do 50 cm (północno-wschodnia).
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragmenty naczynia, o  płaskim dnie, z  uchem 
położonym na krawędzi wylewu, ceramika bar-
wy ceglastej, gładzona (ryc. 58i).

 b) Fragmenty talerza, zdobionego na powierzchni 
ornamentyką dołków paznokciowych, ceramika 
barwy ceglastej, gładzona (ryc. 59a).

 c) Fragmenty talerza, o  półkolistej krawędzi, cera-
mika barwy ceglastej, gładzona.

 d) 92 fr. ceramiki, barwy brunatnej i ciemnobrunat-
nej, gładzone, w  tym dwa fragmenty wylewów.
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Jama nr  175

Obiekt o nieregularnym rozlanym kształcie, skła-
dał się z  dwóch połączonych ze sobą koncentracji 
(północnej i  południowej). Wypełnisko barwy sza-
ro-brunatnej. W  profilu obiekt o  dwóch wyraźnie 
zaznaczonych, trapezowatych koncentracjach. Wy-
miary: długość na linii N-S: 135  cm, na linii W-E: 
85 cm. Głębokość obiektu: do 22 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 6  fr. ceramiki, barwy brunatnej i ceglastobrunat-
nej, gładzonych.

Palenisko nr  176

Obiekt o  nieregularnym kształcie, zbliżonym 
do czworokątnego. Wypełnisko barwy szaro-czarnej, 
z  dużą ilością przepalonych kamieni i  spalenizną. 
W  profilu obiekt płytki, nieckowaty. Wymiary: dłu-
gość na linii N-S: 105 cm, na linii W-E: 90 cm. Głę-
bokość obiektu: do 21 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 3  fr. ceramiki, barwy brunatnej i ceglastobrunat-
nej, gładzone i chropowacone.

Palenisko nr  177

Obiekt o  nieregularnym kształcie, wydłużony na 
osi NE-SW. Wypełnisko barwy szaro-czarnej, miej-
scami szaro-brunatnej, z  dużą ilością przepalonych 
kamieni. W profilu obiekt w przybliżeniu trapezowa-
ty, z kilkoma dużymi kamieniami w części spągowej. 
Wymiary: długość na linii N-S: 125 cm, na linii W-E: 
110 cm. Głębokość obiektu: n do 45 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 13  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzonych i chropowaconych.

Palenisko nr  178

Obiekt o nieregularnym, w przybliżeniu czworokąt-
nym kształcie. Wypełnisko barwy brunatnej, z dużą ilo-
ścią przepalonych kamieni. We wschodniej części obiektu 
wystąpiła warstwa spalenizny. W profilu obiekt o niere-
gularnym kształcie, skośnie opadających ścianach i pół-
kolistym dnie. Wymiary: długość na linii N-S: 135 cm, 
na linii W-E: 130  cm. Głębokość obiektu: do 46  cm.
	 n	 Inwentarz:

 — brak.

Palenisko nr  179

Niewielki obiekt o  nieregularnym, w  przybli-
żeniu owalnym kształcie. Wypełnisko barwy szaro- 

-czarnej, na powierzchni obiektu wystąpiły przepa-
lone kamienie. W  profilu obiekt o  trapezowatym 
kształcie. Wymiary: długość na linii N-S: 67  cm, na 
linii W-E: 65 cm. Głębokość obiektu: do 25 cm.
	 n	 Inwentarz:

 — brak.

Jama nr  180

Rozległy, rozlany obiekt o  nieregularnym kształ-
cie, składał się z  czterech oddzielonych od siebie 
skupień. Wokół największego z  nich (centralnego) 
znajdowały się trzy mniejsze (północno-zachodnie, 
północno-wschodnie i  południowe). Wypełnisko 
barwy szaro-czarnej. W  profilu wszystkie ze skupień 
płytkie, nieckowate. Wymiary: długość na linii N-S: 
od 25 do 210  cm, na linii W-E: 15–220  cm. Głębo-
kość obiektu: od 7 do 21 cm.
	 n	 Inwentarz: brak.

Jama nr  181

Nieregularny, rozlany obiekt, wydłużony na osi 
NE-SW. Wypełnisko barwy brunatnej, miejscami sza-
ro-czarnej. W  profilu jama nieckowata, z  wyraźnym 
przegłębieniem o  płaskim dnie, w  części północno-
-wschodniej. Wymiary: długość na linii N-S: 100 cm, 
na linii W-E: 150 cm. Głębokość obiektu: do 33 cm.
	 n	 Inwentarz:

 — brak.

Jama nr  182

Niewielki, nieregularny obiekt, przylegał od po-
łudniowego-wschodu do obiektu nr 181. Wypełnisko 
barwy brunatnej, miejscami szaro-czarnej. W  profilu 
jama płytka, nieckowata. Wymiary: długość na linii 
N-S: 65 cm, na linii W-E: 50 cm. Głębokość obiektu: 
do 18 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 2 fr. ceramiki, barwy ceglastobrunatne,  gładzone.

Jama nr  183

Bardzo duży, nieregularny obiekt, w przybliżeniu 
o prostokątnym kształcie. Wypełnisko barwy brunat-
nej, miejscami szaro-czarnej. Dla obiektu wykonano 
dwa cięcia profilowe, na linii N-S i  W-E. W  profilu 
jama płytka, nieckowata. Wymiary: długość na linii 
N-S: 280 cm, na linii W-E: 200 cm. Głębokość obiek-
tu: do 25 cm (ryc. 104).
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragmenty naczynia sitowatego, ceramika barwy 
ceglastobrunatnej, gładzona (ryc. 59b).



Ośrodek starożytnego brązownictwa pomorskiego we wczesnej epoce żelaza w Juszkowie, gmina Pruszcz Gdański

62

 b) 13  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzonych.

 c) Drobne fragmenty pokruszonego surowca bursz-
tynowego.

Jama nr  184

Nieregularny obiekt, wydłużony na osi wschód-
-zachód. Wypełnisko barwy szaro-brunatnej, miej-
scami brunatnej. W profilu jama nieckowata, z prze-
głębieniem w części północnej. Wymiary: długość na 
linii N-S: 92  cm, na linii W-E: 112  cm. Głębokość 
obiektu: do 28 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 4 fr. ceramiki, barwy ceglastobrunatnej,  gładzone.
 b) Drobne fragmenty surowca bursztynowego.

Jama nr  185

Nieregularny obiekt, o  rozlanym kształcie. Wy-
pełnisko barwy szaro-brunatnej, miejscami brunat-
nej. W  profilu jama płytka, nieckowata. Wymiary: 
długość na linii N-S: 80  cm, na linii W-E: 72  cm. 
Głębokość obiektu: do 16 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Mały fragment brązowego kółka (?), wymiary: 
dł. 1 cm.

 b) Fragment talerza, zdobionego na powierzchni 
ornamentyką paznokciową, ceramika barwy ce-
glastobrunatnej, gładzona (ryc. 59c).

 c) 14  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzonych.

Jama 186

Nieregularny obiekt, o  rozlanym kształcie. Wy-
pełnisko barwy szaro-brunatnej, miejscami brunat-
nej. W profilu jama nieckowata, z dwoma regularny-
mi walcowatymi przegłębieniami. Wymiary: długość 
na linii N-S: 140 cm, na linii W-E: 95 cm. Głębokość 
obiektu: do 32 cm.
 	n	 Inwentarz:

 a) 2  fr. ceramiki, barwy ceglastej, gładzone.

Jama 187

Nieregularny obiekt, o rozlanym kształcie, wydłu-
żony na osi wschód-zachód. Wypełnisko barwy szaro-
-brunatnej, miejscami brunatnej. W profilu jama płyt-
ka, nieckowata. Wymiary: długość na linii N-S: 65 cm, 
na linii W-E: 120  cm. Głębokość obiektu: do 14  cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 2  fr. ceramiki, barwy ceglastej, gładzone.

Jama nr  188

Nieregularny obiekt, o  owalnym kształcie. Wy-
pełnisko barwy brunatnej, w części północnej obiek-
tu szaro-czarnej. W  profilu jama w  przybliżeniu 
trapezowata, jej profil składał się z  układu warstw: 
w części stropowej – barwy brunatnej, spąg tworzyła 
warstwa szaro-czarna z pojedynczymi rozkruszonymi 
kamieniami. Wymiary: długość na linii N-S: 80  cm, 
na linii W-E: 76 cm. Głębokość obiektu: do 41 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 22 fr. ceramiki, barwy czarnej, brunatnej i cegla-
stobrunatnej, gładzone i  chropowacone, w  tym 
dwa fragmenty wylewów.

Jama nr  189

Nieregularny obiekt, wydłużony na osi NE-SW. 
Wypełnisko barwy szaro-czarnej, naa powierzchni 
obiektu wystąpiły fragmenty ceramiki i  grudki po-
lepy. W  profilu jama w  przybliżeniu trapezowata, 
z  dwoma przegłębieniami w  centralnej części profi-
lu obiektu. Wymiary: długość na linii N-S: 170  cm, 
na linii W-E: 192 cm. Głębokość obiektu: do 68 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 34  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzone, w  tym mały fragment wylewu.

 b) Dwa fragmenty zwietrzałego surowca bursztyno-
wego.

Jama nr  190

Obiekt częściowo zniszczony (przylegał do obry-
wu żwirowni), kształtu owalnego, wydłużony na osi 
północ-południe. Wypełnisko barwy szaro-brunatnej, 
w  części północnej obiektu wystąpiła koncentracja 
czarnej ziemi z  kamieniami i  spalenizną (pozostało-
ści paleniska?). W  profilu jama w  przybliżeniu niec-
kowata, północna część profilu odróżniała się obec-
nością skupienia spalenizny z kamieniami. Wymiary: 
długość na linii N-S: 106  cm., na linii W-E: 87  cm. 
Głębokość obiektu: do 22 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 7  fr. ceramiki, barwy czarnej i ceglastobrunatnej, 
gładzonych i chropowaconych.

Jama 191

Nieregularny obiekt, o  owalnym kształcie. Wy-
pełnisko barwy szaro-brunatnej, miejscami brunat-
nej, na powierzchni obiektu wystąpiły pojedyncze 
grudki polepy. W  profilu jama płytka, nieckowata. 
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Wymiary: długość na linii N-S: 110 cm, na linii W-E: 
105 cm. Głębokość obiektu: do 15 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 2 fr. ceramiki, barwy ceglastobrunatnej,  gładzone.

Palenisko nr  192

Wydłużone na osi wschód-zachód, o  nieregular-
nym kształcie. Wypełnisko barwy brunatnej, miejsca-
mi szaro-brunatnej, na powierzchni obiektu wystąpi-
ły pojedyncze kamienie. W  profilu obiekt półkolisty, 
z  wyraźnie zaznaczoną warstwą bruku kamiennego 
w spągowej części obiektu. Wymiary: długość na linii 
N-S: 96 cm, na linii W-E: 92 cm. Głębokość obiektu: 
do 25 cm.
	 n	 Inwentarz:

 — brak

Jama nr  193

Nieregularny obiekt o owalnym kształcie. Wypeł-
nisko barwy szaro-brunatnej, miejscami brunatnej, na 
powierzchni obiektu wystąpiły pojedyncze grudki po-
lepy. W profilu obiekt półkolisty (u-kształtny). W pro-
filu obiektu wyróżniła się brunatna warstwa w  stro-
pie obiektu. Wymiary: długość na linii N-S: 65  cm, 
na linii W-E: 68  cm. Głębokość obiektu: do  65  cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 3  fr. ceramiki, barwy brunatnej i ceglastobrunat-
nej, gładzone i  chropowacone, w  tym fragment 
zdobiony ornamentyką paznokciową.

 b) Fragmenty silnie rozkruszonego surowca bursz-
tynowego.

Jama nr  194

Częściowo zniszczona, odsłonięto fragment jej 
rzutu, o  półkolistym kształcie. Wypełnisko barwy 
brunatnej, na powierzchni obiektu wystąpiły poje-
dyncze grudki polepy. W  profilu obiekt półkolisty 
(u-kształtny). Wymiary: długoś ć na linii N-S: 72 cm, 
na linii W-E: 60 cm. Głębokość obiektu: do 32 cm.
	 n	 Inwentarz:

 — brak.

Jama nr  195

Nieregularny obiekt o owalnym kształcie. Wypeł-
nisko barwy szaro-brunatnej, na powierzchni obiek-
tu wystąpiły pojedyncze drobne kamienie. W  profilu 
jama płytka, nieckowata. Wymiary: długość na linii 
N-S: 75 cm, na linii W-E: 67 cm. Głębokość obiektu: 
do 11 cm.

	 n	 Inwentarz:

 a) 4  fr. ceramiki, barwy brunatnej i ceglastobrunat-
nej, gładzone.

Jama nr  196

Nieregularny obiekt, o  w przybliżeniu owalnym 
kształcie. Wypełnisko barwy szaro-brunatnej, z  kon-
centracjami spalenizny, na powierzchni obiektu wy-
stąpiły pojedyncze grudki polepy. W  profilu jama 
nieregularna, z  półkolistym (u-kształtnym) przegłę-
bieniem w  części zachodniej profilu. Wymiary: dłu-
gość na linii N-S: 200 cm, na linii W-E: 170 cm. Głę-
bokość obiektu: do 67 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Mały fragment surowca bursztynowego.

Jama nr  197

Kolisty obiekt, bardziej wydłużony na osi wschód-
-zachód. Wypełnisko barwy szaro-czarnej, miejscami 
brunatnej, ze śladami spalenizny (?). W  profilu jama 
trapezowata. Wymiary: długość na linii N-S: 97  cm, 
na linii W-E: 110 cm. Głębokość obiektu: do 34 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 4 fr. ceramiki, barwy ceglastobrunatnej,  gładzone.

Jama nr  198

Owalny obiekt, przylegał do jamy nr  199. Wy-
pełnisko barwy szaro-brunatnej, na powierzchni 
obiektu wystąpiły pojedyncze kamienie. W  profilu 
jama bardzo płytka, nieckowata. Wymiary: długość 
na linii N-S: 46  cm, na linii W-E: 60  cm. Głębokość 
obiektu: do 10 cm.
	 n	 Inwentarz:

 — brak.

Jama nr 199

Nieregularny obiekt, wydłużony na osi NE-SW, 
przylegał do jamy nr  198. Wypełnisko barwy szaro-
-brunatnej, na powierzchni obiektu wystąpiły licz-
ne grudki polepy. W  południowo-zachodniej części 
obiektu wystąpiła koncentracja spalenizny, z  większą 
ilością polepy. W  profilu jama trapezowata, z  wy-
raźnie odznaczającą się warstwą spalenizny w  spągu 
obiektu. Wymiary: długość na linii N-S: 120  cm, na 
linii W-E: 106 cm. Głębokość obiektu: do 43 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 6  fr. ceramiki, barwy ceglastej i  ceglastobrunat-
nej, gładzonych i chropowaconych.

 b) Mała bryłka surowca bursztynowego.
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Jama nr  200

Nieregularny obiekt o  rozlanym kształcie. Wy-
pełnisko barwy szaro-brunatnej. W  części centralnej 
wystąpiła czworokątna koncentracja szaro-czarnej 
warstwy z kamieniami i grudkami polepy (pozostało-
ści paleniska?). W profilu obiekt nieregularny, z wor-
kowatym przegłębieniem w  części północnej profilu. 
Wymiary: długość na linii N-S: 180 cm, na linii W-E: 
170 cm. Głębokość obiektu: do 50 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 2 fr. ceramiki, barwy ceglastobrunatnej,  gładzone.
 b) Trzy małe fragmenty zwietrzałego surowca bursz-

tynowego.

Jama nr  201

Częściowo zniszczona (częściowo przylegała do 
obrywu żwirowni). W  rzucie poziomym obiekt zbli-
żony do czworokątnego. Wypełnisko barwy szaro-
czarnej, na powierzchni obiektu wystąpiły pojedyn-
cze kamienie i  niewielkie koncentracje spalenizny. 
W  profilu obiekt nieckowaty, z  odcinającą się war-
stewką spalenizny w  części spągowej obiektu. Wy-
miary:  długość na linii N-S: 105  cm, na linii W-E: 
115 cm. Głębokość obiektu: do 23 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment misy z  niewielkim wgięciem pod kra-
wędzią, ceramika barwy ceglastobrunatnej, gła-
dzona.

 b) 3  fr. ceramiki, barwy brunatnej i ceglastobrunat-
nej, gładzone i chropowacone.

Jama nr  202

Nieregularny obiekt, wydłużony na osi NE-SW. 
Wypełnisko barwy szaro-czarnej, na powierzchni 
obiektu wystąpiły pojedyncze kamienie i  niewielkie 
koncentracje spalenizny (w centralnej części obiek-
tu). W  profilu obiekt nieckowaty, z  odcinającą się 
warstewką spalenizny w  części południowo-zachod-
niej profilu. Wymiary: długość na linii N-S: 90  cm, 
na linii W-E: 122 cm. Głębokość obiektu: do 24 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 2  fr. ceramiki, barwy brunatnej i ceglastobrunat-
nej, jeden z nich ze śladami zdobienia ornamen-
tem paznokciowym.

Jama nr 203

Obiekt owalny w  rzucie, o  szaro-czarnym wy-
pełnisku. Na powierzchni obiektu wystąpiły pojedyn-

cze kamienie. W  profilu obiekt trapezowaty. Wymia-
ry: długość na linii N-S: 88 cm, na linii W-E: 95 cm. 
Głębokość obiektu: do 30 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Mały fragment ceramiki, barwy ciemnobrunat-
nej, gładzony.

 b) Mały fragment surowca bursztynowego.

Jama nr 204

Nieregularny obiekt o  ósemkowatym kształcie, 
wydłużony na osi wschód-zachód. Wypełnisko bar-
wy szaro-czarnej, na powierzchni obiektu wystąpiły 
pojedyncze kamienie, fragmenty ceramiki i niewielka 
koncentracja spalenizny (w centralnej części obiektu). 
W  profilu obiekt nieregularny, nieckowaty w  części 
wschodniej profilu, zagłębiony w  części zachodniej. 
Wymiary: długość na linii N-S: 126 cm, na linii W-E: 
275 cm. Głębokość obiektu: do 57 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment naczynia, dwustożkowatego (?), o ciem-
nobrunatnej, gładzonej powierzchni (ryc.  59d).

 b) Fragment naczynia sitowatego, z  uchem poło-
żonym na krawędzi wylewu, ceramika barwy 
ciemnobrunatnej (ryc. 59e).

 c) Fragment misy z wgięciem pod krawędzią, cera-
mika barwy ciemnobrunatnej (ryc. 60a).

 d) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc. 60b).

 e) 95  fr. ceramiki, barwy czarnej, ciemnobrunat-
nej i  ceglastobrunatnej, gładzonych i  chropowa-
conych, w  tym fragment wylewu i  fragment ze 
śladem po utrąconym uchu. Jeden z fragmentów 
ze zbioru był zdobiony ornamentem dołków pa-
znokciowych.

Jama nr  205

Owalny obiekt, o szaro-czarnym, miejscami bru-
natnym wypełnisku. Na powierzchni obiektu wystą-
piły pojedyncze fragmenty ceramiki i  grudki polepy. 
W  profilu obiekt nieckowaty, wyróżniły się w  nim 
niewielkie koncentracje spalenizny. Wymiary: dłu-
gość na linii N-S: 105 cm, na linii W-E: 118 cm. Głę-
bokość obiektu: do 23 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 5 fr. ceramiki, barwy ceglastobrunatnej, gładzonych.

Jama nr  206

Częściowo zniszczona (przylegała do obrywu 
żwirowni). W  rzucie poziomym obiekt zbliżony do 
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czworokątnego. Wypełnisko barwy szaro-czarnej, na 
powierzchni obiektu wystąpiły pojedyncze niewiel-
kie kamienie i  fragmenty ceramiki. W  profilu obiekt 
czworokątny, wystąpiły w  nim niewielkie koncentra-
cje spalenizny. Wymiary: długość na linii N-S: 95 cm, 
na linii W-E: 102 cm. Głębokość obiektu: do 42 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 27  fr. ceramiki, barwy ceglastej i  ceglastobrunat-
nej, gładzonych i  chropowaconych, w  tym frag-
ment wylewu.

Jama nr  207

W rzucie poziomym obiekt w przybliżeniu czwo-
rokątny. Wypełnisko barwy szaro-czarnej, z  niewiel-
kimi koncentracjami spalenizny (?). Na powierzch-
ni obiektu wystąpiły pojedyncze fragmenty ceramiki 
i  grudki polepy. W  profilu obiekt nieckowaty, z  nie-
wielką warstwą spalenizny (?) w  części spągowej 
obiektu. Wymiary: długość na linii N-S: 90  cm, na 
linii W-E: 92 cm. Głębokość obiektu: do 28 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 6  fr. ceramiki, barwy ciemnobrunatnej i  cegla-
stobrunatnej, gładzonych.

Jama nr  208

Obiekt o  owalnym kształcie, wydłużony na osi 
NW-SE. Wypełnisko barwy brunatnej. Na powierzch-
ni obiektu wystąpiły pojedyncze kamienie i  fragmen-
ty ceramiki. W  profilu obiekt nieckowaty, z  dwoma 
większymi kamieniami w  części spągowej obiektu. 
Wymiary: długość na linii N-S: 88 cm, na linii W-E: 
22 cm. Głębokość obiektu: do 24 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 6  fr. ceramiki, barwy ciemnobrunatnej, gładzo-
nych i chropowaconych.

 b) Mały fragment surowca bursztynowego.

Jama nr  209

Obiekt o  owalnym kształcie, wydłużony na osi 
NW-SE. Wypełnisko barwy szaro-czarnej. Na po-
wierzchni obiektu wystąpiły liczne kamienie, które 
wraz ze spalenizną tworzyły półkolistą koncentrację 
w południowej części obiektu (pozostałości paleniska?). 
W  profilu obiekt nieckowaty, w  części południowej 
trapezowaty. Wymiary: długość na linii N-S: 178  cm, 
na linii W-E: 134  cm. Głębokość obiektu: do  53  cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 43  fr. ceramiki, barwy ceglastej i  ceglastobrunat-
nej, gładzone i  chropowacone, w  tym dwa frag-
menty wylewów.

Jama nr  210

Nieregularny obiekt o  ósemkowatym kształcie, 
wydłużony na osi północ-południe. Wypełnisko bar-
wy szaro-czarnej, na powierzchni obiektu wystąpi-
ły pojedyncze fragmenty ceramiki i  niewielka kon-
centracja spalenizny (w południowej części obiektu). 
W profilu obiekt dzielił się na dwie części: nieckowa-
tą w  części południowej, półkolistą w  części północ-
nej. Wymiary:  długość na linii N-S: 195  cm, na linii 
W-E: 115 cm. Głębokość obiektu: do 46 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 51  fr. ceramiki, barwy ciemnoczarnej, brunatat-
nej i  ceglastobrunatnej, gładzonych i  chropowa-
conych, w  tym dwa fragmenty wylewów. Jeden 
z  fragmentów ze zbioru był zdobiony ornamen-
tem linii rytych.

 b) Mały rylec kościany, stożkowaty, częściowo zła-
many. Wymiary: dł. 6,2 cm (ryc. 60c).

 c) Mały fragment kości zwierzęcej.
 d) 3 fr. form odlewniczych, wymiary: dł. 2,5–3,2 cm.

Palenisko nr  211

Obiekt o  nieregularnym kształcie, wydłużony na 
osi wschód-zachód. Wypełnisko barwy szaro-czar-
nej, z  koncentracjami we wschodniej części obiektu, 
liczne kamienie na powierzchni obiektu. W  profilu 
obiekt trapezowaty. Wymiary: długość na linii N-S: 
102 cm, na linii W-E: 135 cm. Głębokość obiektu: do 
23 cm (ryc. 105).
	 n	 Inwentarz:

 — brak.

Palenisko nr  212

Obiekt o  owalnym kształcie, wypełnisko barwy 
brunatnej, z  koncentracją spalenizny w  zachodniej 
części obiektu. Palenisko posiadało liczne kamienie 
na powierzchni obiektu. W  profilu obiekt półkoli-
sty (w przybliżeniu u-kształtny). Wymiary: długość 
na linii N-S: 60  cm, na linii W-E: 63  cm. Głębokość 
obiektu do 36 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 3  fr. ceramiki, barwy ceglastobrunatnej, chropo-
wacone.

Palenisko nr  213

Obiekt o  owalnym kształcie, wydłużony na osi 
wschód-zachód. Wypełnisko barwy szaro-czarnej, 
z  koncentracjami w  zachodniej i  północno-wschod-
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niej części obiektu. Lliczne kamienie na powierzchni 
obiektu. W  profilu obiekt półkolisty (w przybliżeniu 
u-kształtny). Wymiary: długość na linii N-S: 108 cm, 
na linii W-E: 140 cm. Głębokość obiektu: do 22 cm.
	 n	 Inwentarz:

 — brak.

Jama nr  214

Obiekt o  owalnym kształcie, wypełnisko barwy 
brunatnej, z  niewielką koncentracją w  południowej 
części obiektu. W  profilu obiekt trapezowaty, z  war-
stwą spalenizny w spągowej partii obiektu. Wymiary: 
długość na linii N-S: 105  cm, na linii W-E: 100  cm. 
Głębokość obiektu: do 37 cm.
	 n	 Inwentarz:

 — brak.

Jama nr  215

Obiekt o w przybliżeniu czworokątnym kształcie, 
wypełnisko barwy szaro-czarnej i  brunatnej w  pół-
nocnej części obiektu. W  profilu obiekt trapezowaty. 
Wymiary: długość na linii N-S: 75 cm, na linii W-E: 
90 cm. Głębokość obiektu: do 24 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment ceramiki, barwy ceglastobrunatnej, 
chropowacony.

Jama nr  216

Obiekt o nieregularnym, w przybliżeniu kolistym 
kształcie. Wypełnisko barwy szaro-czarnej, miejsca-
mi szarej. W  profilu obiekt nieckowaty przegłębio-
ny w  części południowej. Wymiary: długość na linii 
N-S: 90 cm, na linii W-E: 97 cm. Głębokość obiektu: 
do 23 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 4  fr. ceramiki, barwy ceglastobrunatnej, gładzo-
ne i chropowacone.

Jama nr  217

Obiekt o  kolistym kształcie. Wypełnisko barwy 
szaro-czarnej, na powierzchni obiektu wystąpiły frag-
menty ceramiki i grudki polepy. W profilu obiekt tra-
pezowaty, o zaokrąglonych kształtach i płaskim dnie. 
Wymiary: długość na linii N-S: 74 cm, na linii W-E: 
25 cm. Głębokość obiektu: do 21 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment dwustożkowatego naczynia, o  ostrym 
załomie brzuśca, ceramika barwy ciemnobrunat-
nej, chropowacona (ryc. 60d).

 b) Fragmenty naczynia, o  karbowanym wylewie, 
zdobionego na powierzchni ornamentyką pa-
znokciową.

 c) 70  fr. ceramiki, barwy głównie ceglastej i  cegla-
stobrunatnej, gładzone i  chropowacone, w  tym 
pięć fragmentów wylewów. Trzy fragmenty ze 
zbioru były zdobione ornamentyką paznokciową 
(ryc. 60e).

 d) Fragment rylca (?) rogowego, wymiary: dł. 4,3 cm.

Jama nr  218

Obiekt o  kolistym kształcie. Wypełnisko barwy 
czarnej, miejscami brunatnej, na powierzchni obiek-
tu wystąpiły pojedyncze kamienie. W  profilu obiekt 
bardzo płytki, nieckowaty. Wymiary: długość na linii 
N-S: 75 cm, na linii W-E: 80 cm. Głębokość obiektu: 
do 14 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 9  fr. ceramiki, barwy ceglastej i  ceglastobrunat-
nej, gładzonych i chropowaconych.

Jama nr  219

W rzucie poziomym kolista. Wypełnisko barwy 
brunatnej, na powierzchni obiektu wystąpiły poje-
dyncze drobne kamienie. W profilu obiekt w przybli-
żeniu trapezowaty, o płaskim dnie. Wymiary: długość 
na linii N-S: 130  cm, na linii W-E: 123  cm. Głębo-
kość obiektu: do 56 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 17  fr. ceramiki, barwy ceglastej i  ceglastobrunat-
nej, gładzonych i  chropowaconych, w  tym frag-
ment wylewu.

Jama nr  220

Niewielki obiekt o  rozmytym kształcie, wydłu-
żony na osi wschód-zachód. Wypełnisko barwy bru-
natnej, miejscami szaro-brunatnej. W  profilu obiekt 
bardzo płytki nieckowaty. Wymiary: długość na linii 
N-S: 45 cm, na linii W-E: 60 cm. Głębokość obiektu: 
do 7 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 2 fr. ceramiki, barwy ceglastobrunatnej,  gładzone.

Jama nr  221

Obiekt o  regularnym kolistym kształcie. Wypeł-
nisko barwy szaro-brunatnej, miejscami brunatnej, 
na powierzchni obiektu wystąpiły pojedyncze frag-
menty ceramiki. W  profilu obiekt regularny, worko-
waty, o  zaokrąglonych krawędziach i  płaskim dnie. 
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Wymiary: długość na linii N-S: 72 cm, na linii W-E: 
75 cm. Głębokość obiektu: do 66 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Mały fragment talerza, o prosto ściętej krawędzi, 
ceramika barwy ceglastobrunatnej.

 b) 29  fr. ceramiki, barwy ceglastobrunatnej i  cegla-
stej, gładzonych i  chropowaconych (część ze śla-
dami obmazywania palcami).

Jama nr  222

W rzucie poziomym nieregularna, wydłużona 
na osi N-S. Wypełnisko barwy szaro-brunatnej oraz 
brunatnej. W  profilu obiekt nieckowaty, z  niewiel-
kim przegłębieniem w  części centralnej jego profilu. 
Wymiary: długość na linii N-S: 82 cm, na linii W-E: 
55 cm. Głębokość obiektu: do 22 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment ceramiki, barwy ciemnobrunatnej, 
gładzony.

Jama nr  223

Bardzo duży rozlany obiekt, o  nieregularnym 
kształcie, był to prawdopodobnie zespół kilku połą-
czonych ze sobą jam. Wypełnisko barwy szaro-bru-
natnej oraz brunatnej i  czarnej. Dla obiektu wyko-
nano dwa cięcia profilowe N-S i  W-E. Wymiary: 
długość na linii N-S: 245  cm, na linii W-E: 250  cm. 
Głębokość obiektu: do 70 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragmenty ceglastobunatnego naczynia, o obma-
zywanej palcami powierzchni, z  guzkiem przy 
krawędzi wylewu (ryc. 61a).

 b) Fragmenty częściowo chropowaconego naczynia, 
o ciemnobrunatnej powierzchni (ryc. 61b).

 c) Fragmenty talerza, o  półkolistej krawędzi, cera-
mika barwy ceglastobrunatnej (ryc. 61c).

 d) Fragmenty talerza, o  prosto ściętej krawędzi, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej (ryc. 61d).

 e) Fragment talerza, o  prosto ściętej krawędzi, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej (ryc. 61e).

 f) Fragment talerza, o  prosto ściętej krawędzi, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej.

 g) Fragment talerza, o  prosto ściętej krawędzi, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej.

 h) 82  fr. ceramiki, barwy ciemnobrunatnej i  cegla-
stobrunatnej, gładzone i  chropowacone, w  tym 
trzy fragmenty wylewów i  fragment przydenny. 
Jeden z  fragmentów ze zbioru był zdobiony or-
namentem paznokciowym.

Jama nr  224

Obiekt o  owalnym kształcie, wydłużony na osi 
N-S. Wypełnisko barwy brunatnej, miejscami szaro-
brunatnej. Liczne kamienie na powierzchni obiektu, 
skupione głównie w jego południowej części. W pro-
filu obiekt nieckowaty. Wymiary: długość na linii 
N-S: 75 cm, na linii W-E: 58 cm. Głębokość obiektu: 
do 26 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment ceramiki, barwy czarnej, gładzony.

Jama nr  225

Obiekt o  regularnym w  przybliżeniu kolistym 
kształcie. Wypełnisko barwy szaro-brunatnej, miej-
scami brunatnej. W  profilu obiekt regularny, tra-
pezowaty. Wymiary:  długość na linii N-S: 103  cm, 
na linii W-E: 110 cm. Głębokość obiektu: do 24 cm.
	 n	 Inwentarz:

 — brak.

Jama nr  226

Obiekt o  nieregularnym kształcie, wydłużony 
na osi N-S. Wypełnisko barwy brunatnej. W  profilu 
obiekt nieregularny, zbliżony do trapezowatego. Wy-
miary: długość na linii N-S: 150  cm, na linii W-E: 
115 cm. Głębokość obiektu do 46 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 25  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzonych i  chropowaconych, w  tym 
cztery fragmenty wylewów.

Palenisko nr  227

W rzucie poziomym obiekt zbliżony do owalne-
go. Wypełnisko barwy brunatnej, miejscami szaro-
brunatnej. Liczne kamienie na powierzchni obiektu, 
skupione w  rzucie w  jego wschodniej części. W pro-
filu obiekt zbliżony do trójkątnego, z  licznymi prze-
palonymi kamieniami. Wymiary: długość na linii 
N-S: 105 cm, na linii W-E: 93 cm. Głębokość obiek-
tu do: 57 cm.
	 n	 Inwentarz:

 — brak.

Jama nr  228

Obiekt o  nieregularnym, częściowo rozmytym 
kształcie, wydłużony na osi wschód-zachód. Wypełnisko 
barwy szaro-brunatnej, miejscami brunatnej. W profi-
lu obiekt zbliżony do trapezowatego, o zaokrąglonych 
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krawędziach. Wymiary: długość na linii N-S: 115 cm, 
na linii W-E: 185  cm. Głębokość obiektu: do 55  cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 24  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzone i  chropowacone, w  tym frag-
ment przydenny.

Jama nr  229

W rzucie poziomym nieregularna, wydłużona na 
linii północ-południe. Wypełnisko barwy szaro-bru-
natnej, miejscami czarnej. W  profilu obiekt płytki, 
nieckowaty. Wymiary: długość na linii N-S: 105  cm, 
na linii W-E: 80 cm. Głębokość obiektu: do 21 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 9  fr. ceramiki, barwy ceglastej i  ceglastobrunat-
nej, gładzonych i  chropowaconych, w  tym frag-
ment wylewu.

Jama nr  230

W rzucie poziomym nieregularna, zbliżona do 
kształtu owalnego, wydłużona na osi północ-południe. 
Wypełnisko barwy szaro-brunatnej, miejscami brunat-
nej. W profilu obiekt zbliżony do trapezowatego, z wy-
raźnie odcinającym się brukiem kamiennym w części 
spągowej. Wymiary:  długość na linii N-S: 130  cm, 
na linii W-E: 110  cm. Głębokość obiektu: do 75  cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment misy, zdobionej ornamentyką dołków 
paznokciowych, ceramika barwy ceglastobrunat-
nej, gładzona (ryc. 61f).

 b) Fragment dwustożkowatego (?) naczynia, o ostrym 
załomie brzuśca, ceramika barwy czarnej, gładzo-
na (ryc. 61g).

 c) 31  fr. ceramiki, barwy ceglastej i  ceglastobrunat-
nej, gładzonych i chropowaconych.

Palenisko nr  231

Nieregularne, w  rzucie zbliżone do kolistego. 
Wypełnisko barwy czarnej i  szaro-brunatnej. Na po-
wierzchni obiektu wystąpiły liczne kamienie nie tworzą-
ce układu. W profilu obiekt płytki, półkolisty. Wymia-
ry: długość na linii N-S: 102 cm, na linii W-E: 105 cm. 
Głębokość obiektu: do 32 cm.
	 n	 Inwentarz:

 — brak.

Palenisko nr  232

W rzucie poziomym obiekt zbliżony do czworo-
kątnego, wydłużony na osi wschód-zachód. Wypełni-

sko barwy czarnej i  szaro-brunatnej. Na powierzch-
ni obiektu wystąpiły liczne kamienie, nietworzące 
układu. W  profilu obiekt nieckowaty, o  półkolistym 
kształcie. Wymiary: długość na linii N-S: 130  cm, 
na linii W-E: 170  cm. Głębokość obiektu: do 40  cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 5  fr. ceramiki, barwy ceglastej i  ceglastobrunat-
nej, chropowaconych.

Palenisko nr  233

Wydłużone na osi wschód-zachód, o  nieregular-
nym, częściowo rozmytym kształcie. Wypełnisko barwy 
czarnej i  szaro-brunatnej. Na powierzchni obiektu wy-
stąpiły liczne kamienie, nietworzące układu. W  profilu 
obiekt płytki, nieckowaty. Wymiary: długość na linii N-S: 
72 cm., na linii W-E: 85 cm. Głębokość obiektu: do 21 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment ceramiki, barwy ceglastobrunatnej, ze 
śladami obmazywania palcami.

Palenisko nr  234

Kolisty obiekt o  regularnym kształcie. Wypełni-
sko barwy czarnej i  szaro-brunatnej. Na powierzchni 
obiektu wystąpiły liczne kamienie. W  profilu obiekt 
półkolisty (zbliżony do u-kształtnego). Wymiary: 
długość na linii N-S: 115  cm, na linii W-E: 110  cm. 
Głębokość obiektu: do 66 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment ceramiki, barwy ceglastobrunatnej, ze 
śladami obmazywania palcami.

Palenisko nr  235

Niewielki obiekt o  nieregularnym kształcie. Wy-
pełnisko barwy czarnej i  szaro-brunatnej. Na po-
wierzchni obiektu wystąpiły liczne kamienie. W pro-
filu obiekt półkolisty, z  wyraźnie widoczną warstwą 
kamieni. Wymiary: długość na linii N-S: 60  cm, 
na linii W-E: 75  cm. Głębokość obiektu: do 40  cm.
	 n	 Inwentarz:

 — brak.

Jama nr  236

W rzucie poziomym nieregularna, wydłużona 
na osi północ-południe. Wypełnisko barwy szaro-
-brunatnej, z wyraźnie odcinającą się czarną warstwą 
(spalenizny?) w  części zachodniej. W  profilu obiekt 
bardzo płytki, nieckowaty. Wymiary: długość na linii 
N-S: 101 cm, na linii W-E: 74 cm. Głębokość obiek-
tu: do 15 cm (ryc. 106).
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	 n	 Inwentarz:

 — brak.

Jama nr  237

W rzucie poziomym regularna, kolista. Wypeł-
nisko barwy szaro-brunatnej, miejscami czarnej, na 
powierzchni obiektu wystąpiły pojedyncze kamienie. 
W  profilu obiekt regularny, workowaty, o  prostych 
ścianach i  wyodrębnionym płaskim dnie. Wymiary: 
długość na linii N-S: 102  cm, na linii W-E: 115  cm. 
Głębokość obiektu: do 57 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragmenty naczynia, u  nasady słabo wyodręb-
nionej szyjki zdobionego ornamentem dołków 
paznokciowych. Ceramika barwy ceglastobru-
natnej, gładzona (ryc. 62a).

 b) Fragment misy z wgięciem pod krawędzią, cera-
mika barwy brunatnej, gładzona.

 c) Fragment talerza, o  prosto ściętej krawędzi, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej (ryc. 62b).

 d) Fragment talerza, o  prosto ściętej krawędzi, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej (ryc. 62c).

 e) 87  fr. ceramiki, barwy ciemnobrunatnej, brunat-
nej i  ceglastobrunatnej, gładzonych i  chropowa-
conych, w  tym dwa fragmenty wylewów.

Jama nr  238

Nieregularny obiekt o szaro-brunatnym, miejsca-
mi czarnym wypełnisku. W  profilu obiekt regularny, 
trapezowaty, zaokrąglony w partii wschodniej profilu 
Wymiary: długość na linii N-S: 105 cm, na linii W-E: 
112 cm, głębokość obiektu do 35 cm.
	 n	 Inwentarz:

 — brak.

Palenisko nr  239

W rzucie poziomym nieregularne. Wypełnisko 
barwy czarnej i szaro-brunatnej. Na całej powierzchni 
obiektu wystąpiły liczne kamienie. Wymiary: długość 
na linii N-S: 85 cm, na linii W-E: 95 cm. Obiekt praw-
dopodobnie nie został wyeksplorowany (brak danych).
	 n	 Inwentarz:

 — brak.

Materiały z  tzw. cz. E 
(wschodnia partia stanowiska)

	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 b) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 c) 41  fr. ceramiki, barwy ceglastej i  ceglastobrunat-
nej, gładzonych i  chropowaconych (część ze śla-
dami obmazywania palcami), w  tym fragment 
wylewu i  fragment przydenny.

Skupisko 1 – brak danych

	 n	 Inwentarz:

 a) Fragmenty naczynia, z  uchem przy krawę-
dzi wylewu, ceramika barwy ceglastobrunatnej 
(ryc. 62d).

 b) Fragmenty talerza, o  półkolistej krawędzi, cera-
mika barwy ceglastobrunatnej.

 c) Fragmenty talerza, o  półkolistej krawędzi, cera-
mika barwy ceglastobrunatnej.

 d) 110  fr. ceramiki, barwy ceglastej, ceglastobru-
natnej i  ciemnobrunatnej, gładzone i  chropowa-
cone, w  tym sześć fragmentów wylewów i  frag-
ment przydenny.

Skupisko 2 – brak danych

	 n	 Inwentarz:

 a) Fragmenty naczynia, o  ciemnobrunatnej po-
wierzchni, obmazywanej palcami.

 b) Mały fragment talerza, o prosto ściętej krawędzi, 
ceramika barwy ceglastobrunatnej.

 c) 66  fr. ceramiki, barwy czarnej, ceglastej i  ce-
glastobrunatnej, gładzonych i  chropowaconych, 
w  tym dwa fragmenty wylewów.

Wykop X 
– z  powierzchni wykopu

	 n	 Inwentarz:

 a) 150  fr. ceramiki, barwy ceglastej i  ceglastobru-
natnej, gładzonych i  chropowaconych (w tym 
także ze śladami obmazywania palcami), w  tym 
dwa fragmenty wylewów i  dwa fragmenty przy-
denne. Jeden z  fragmentów ze zbioru był zdo-
biony ornamentyką paznokciową.

 b) Drobne fragmenty skorodowanego surowca 
bursztynowego.

Luźne 
z  powierzchni stanowiska

	 n	 Inwentarz:

 a) 68  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzonych i  chropowaconych, w  tym 
dwa fragmenty wylewów.
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Ze zniszczonych jam

	 n	 Inwentarz:

 a) 91  fr. ceramiki, barwy ceglastobrunatnej i  cegla-
stej, gładzonych i  chropowaconych (w tym tak-

Jama nr 178(?) 
– materiały opisane 

jako być może należące do tego obiektu, 
brak możliwości weryfikacji tej informacji

	 n	 Inwentarz:

 a) 19  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzonych i  chropowaconych, w  tym 
trzy fragmenty wylewów.

Jama nr 179(?) 
– materiały opisane 

jako być może należące do tego obiektu, 
brak możliwości weryfikacji tej informacji

	 n	 Inwentarz:

 a) 4  fr. ceramiki, barwy ceglastobrunatnej, gładzo-
ne i chropowacone.

Jama nr 225(?) 
– materiały opisane 

jako być może należące do tego obiektu, 
brak możliwości weryfikacji tej informacji

	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment naczynia sitowatego, ceramika barwy 
ciemnobrunatnej (ryc. 62e).

 b) Fragmenty dwustożkowatego kubka, o  wydłużo-
nej w przybliżeniu cylindrycznej szyjce. Cerami-
ka barwy ciemnoczarnej, gładzona (ryc. 62f).

 c) Fragment naczynia, z  guzkiem przy krawędzi 
wylewu, ceramika barwy ceglastej, częściowo 
chropowacona (ryc. 62g).

 d) 43  fr. ceramiki, barwy ceglastobrunatnej i  cegla-
stej, gładzone i chropowacone, w tym mały frag-
ment ucha.

Jama nr 227(?) 
– materiały opisane 

jako być może należące do tego obiektu, 
brak możliwości weryfikacji tej informacji

	 n	 Inwentarz:

 a) 2 fr. ceramiki, barwy ceglastobrunatnej, jeden z nich 
ze śladami obmazywania palcami, drugi gładzony.

Jama nr 238(?) 
– materiały opisane 

jako być może należące do tego obiektu, 
brak możliwości weryfikacji tej informacji

	 n	 Inwentarz:

 a) Mały fragment talerza o  półkolistej krawędzi, 
ceramika barwy ceglastobrunatnej.

 b) 83 fr. ceramiki, barwy ceglastobrunatnej, gładzo-
ne i  chropowacone, w  tym trzy fragmenty wyle-
wów i  fragment ucha.

 c) Fragment formy odlewniczej, ze śladem po 
kanale odlewniczym, wymiary:  dł. 1,3  cm 
(ryc. 63a).

Badania ratownicze MAG 
J.  Podgórski 6 IV 1973  r.

że śladami obmazywania palcami), w  tym dwa 
fragmenty wylewów. Dwa fragmenty ceramiki ze 
zbioru były zdobione ornamentyką paznokcio-
wą, a  jeden liniami rytymi.

 b) Fragment formy odlewniczej (?), wymiary: 
dł. 2,4 cm.

Badania powierzchniowe MAG 
J.  Podgórski (wiosna) 1973  r.

Z powierzchni stanowiska

	 n	 Inwentarz:

 a) 14  fr. ceramiki, barwy ceglastej i  ceglastobrunat-
nej, gładzonych i  chropowaconych, w  tym frag-
ment wylewu.
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 i) Fragment talerza, o  prosto ściętej krawędzi, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej (ryc. 63j).

 j) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej (ryc. 63k).

 k) Fragment talerza, o  prosto ściętej krawędzi, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej (ryc. 63l).

 l) Fragment talerza, o  skośnie ściętej krawędzi, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej (ryc. 64a).

 m) Fragment talerza, o  skośnie ściętej krawędzi, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej (ryc. 64b).

 n) 341  fr. ceramiki, barwy czarnej, brunatnej i  ce-
glastobrunatnej, gładzonych i  chropowaconych, 
w  tym dziewiętnaście fragmentów wylewów, 
dwa fragmenty przydenne i  trzy fragmenty uch.

Jama nr  241

Nieregularny, częściowo zniszczony obiekt. Wy-
pełnisko barwy szarej, ze śladami spalenizny. W pro-
filu obiekt regularny, bardzo płytki, nieckowaty, z wy-
raźnie odcinającą się warstwą spalenizny w  części 
spągowej obiektu. Wymiary: długość na linii N-S: 
maks. 80 cm, na linii W-E: 70 cm. Głębokość obiek-
tu: do 20 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 3  fr. ceramiki, barwy czarnej i  ciemnobrunatnej, 
gładzone.

Jama nr  242

Obiekt kształtu kolistego. Wypełnisko barwy 
szaro-czarnej, na powierzchni obiektu wystąpiły po-
jedyncze kamienie i  fragmenty ceramiki. W  profilu 
obiekt regularny workowaty, w  jego spągowej części 
wyróżniła się obecność poziomej warstwy kamieni. 
Wymiary:  długość na linii N-S: maks.  136  cm, na 

Badania powierzchniowe MAG 
J.  Podgórski 9 III 1973  r.

Z powierzchni stanowiska

	 n	 Inwentarz:

 a) 24  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzone i chropowacone.

 b) Drobne fragmenty kości zwierzęcych.

Badania wykopaliskowe 
31 VII–18 X 1973  r.

Jama nr  240

Nieregularna, wydłużona na osi wschód-zachód. 
Składała się z  dwóch części, będących właściwie 
osobnymi obiektami. Zachodnia część (mniejsza) 
była w  rzucie kolista, wschodnia (większa) zbliżo-
na do kształtu owalnego. Wypełnisko barwy szaro-
czarnej, ze śladami spalenizny. W  zachodniej części 
obiektu na powierzchni jamy wystąpiły liczne frag-
menty ceramiki i grudki polepy. W profilu obie czę-
ści obiektu wyróżniły się osobno. Zarówno zachod-
nia, jak i wschodnia część miały trapezowaty kształt, 
o  płaskim dnie Wymiary:  część zachodnia: długość 
na linii N-S: 115  cm, na linii W-E: 112  cm; część 
wschodnia: długość na linii N-S: 155  cm, na linii 
W-E: 157  cm. Głębokość obiektu: do 45  cm (część 
zachodnia) i do 67 cm (część wschodnia) (ryc. 107).
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment talerza, o  pogrubionej krawędzi, cera-
mika barwy ceglastobrunatnej (ryc. 63b).

 b) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej (ryc. 63c).

 c) Fragment talerza, o  skośnie ściętej krawędzi, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej (ryc. 63d).

 d) Fragment talerza, o  prosto ściętej krawędzi, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej (ryc. 63e).

 e) Fragment talerza, o  prosto ściętej krawędzi, ce-
ramika barwy brunatnej (ryc. 63f).

 f) Fragment talerza, o  prosto ściętej krawędzi, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej (ryc. 63g).

 g) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej (ryc. 63h).

 h) Fragment talerza, o  prosto ściętej krawędzi, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej (ryc. 63i).



Ośrodek starożytnego brązownictwa pomorskiego we wczesnej epoce żelaza w Juszkowie, gmina Pruszcz Gdański

72

linii W-E: 140  cm. Głębokość obiektu: do 114  cm 
(ryc. 108).
	 n	 Inwentarz:

 a) 124  fr. ceramiki, barwy ceglastobrunatnej i  ce-
glastej, gładzone i  chropowacone, w  tym pięć 
fragmentów wylewów i  fragment przydenny.

Jama nr  243

W rzucie poziomym obiekt kształtu owalnego. 
Wypełnisko barwy czarnej, miejscami szarobrunat-
nej, na powierzchni obiektu wystąpiły liczne drob-
ne kamienie. W profilu obiekt regularny trapezowaty, 
w  profilu wyróżniły się dwa większe skupiska frag-
mentów ceramiki. Wymiary: długość na linii N-S: 
maks.  145  cm, na linii W-E: 142  cm. Głębokość 
obiektu: do 85 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Miniaturowy kubek, szerokootworowy, z  uchem 
położonym powyżej krawędzi wylewu. Cera-
mika barwy brunatnej, gładzona. Wymiary: 
wys.  2  cm, śr. dna 2,5  cm, śr. wylewu 5,5  cm 
(ryc. 64c).

 b) Fragment naczynia sitowatego, ceramika barwy 
ceglastobrunatnej, gładzona (ryc. 64d).

 c) Fragment talerza, o  karbowanej krawędzi, zdo-
bionego na powierzchni ornamentyką paznokcio-
wą. ceramika barwy ceglastobrunatnej (ryc. 64e).

 d) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej (ryc. 64f).

 e) Fragment talerza, o  skośnie ściętej krawędzi, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej (ryc. 64g).

 f) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej (ryc. 64h).

 g) Fragment talerza, o  prosto ściętej krawędzi, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej (ryc. 64i).

 h) Fragment talerza, o  skośnie ściętej krawędzi, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej (ryc. 65a).

 i) Fragment talerza, o  prosto ściętej krawędzi, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej (ryc. 65b).

 j) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej (ryc. 65c).

 k) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej (ryc. 65d).

 l) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej (ryc. 65e).

 m) Fragment talerza, o  pogrubionej krawędzi, cera-
mika barwy ceglastobrunatnej (ryc. 65f).

 n) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej (ryc. 65g).

 o) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej (ryc. 66a).

 p) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej.

 q) Fragment talerza, o  prosto ściętej krawędzi, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej.

 r) Fragment talerza, o  prosto ściętej krawędzi, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej.

 s) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej (ryc. 66b).

 t) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej (ryc. 66c).

 u) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej.

 v) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej.

 w) Fragment zgiętego drutu brązowego, wymiary: 
dł. 3,7 cm, gr. 0,2 cm.

 x) 801  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzonych i  chropowaconych, w  tym 
dwadzieścia osiem fragmentów wylewów, sześć 
fragmentów uch i  fragment przydenny. Frag-
menty ze zbiory były zdobione ornamentem po-
ziomej linii ukośnych nacięć, dołków paznokcio-
wych i karbowanej listwy plastycznej (ryc. 66d).

 y) Pięć bryłek surowca bursztynowego.

Jama nr  244

Obiekt o  czworokątnym kształcie. Wypełnisko 
barwy czarnej, na powierzchni obiektu wystąpiły 
liczne drobne kamienie i  grudki polepy. W  profilu 
obiekt regularny, trapezowaty. Wymiary: długość na 
linii N-S: maks.  137  cm, na linii W-E: 112  cm. Głę-
bokość obiektu: do 50 cm.
	 n	 Inwentarz:

 — brak.

Jama nr  245

W rzucie poziomym zbliżona do kształtu czwo-
rokątnego. Wypełnisko barwy szarej i  szaro-brunat-
nej, na powierzchni obiektu wystąpiły dwa niewiel-
kie skupiska kamieni (w części północno-zachodniej 
i  południowo-wschodniej). W  profilu obiekt niere-
gularny, nieckowaty. Wymiary: długość na linii N-S: 
maks.  140  cm, na linii W-E: 126  cm. Głębokość 
obiektu: do 20 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 41  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzonych i  chropowaconych, w  tym 
cztery fragmenty wylewów.
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Jama nr  246

W przybliżeniu kolista, z  dużą ilością kamieni. 
Wypełnisko barwy szaro-brunatnej, miejscami czar-
nej, ze śladami spalenizny. W profilu obiekt w części 
południowej nieckowaty, w  części środkowej i  pół-
nocnej trapezowaty, z  odcinającą się warstwą spale-
nizny w  części spągowej. Wymiary: długość na linii 
N-S: maks. 160 cm, na linii W-E: 135 cm. Głębokość 
obiektu: do 50 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 13  fr. ceramiki, barwy ceglastej i  ceglastobrunat-
nej, gładzonych i chropowaconych.

Jama nr  247

Bardzo duży obiekt, o  rozlanym kształcie. Wy-
pełnisko barwy szaro-brunatnej, na powierzchni 
obiektu wystąpiły pojedyncze kamienie. Dla obiektu 
wykonano dwa cięcia profilowe, na osi NW-SE i  na 
osi NE-SW. W  obydwu cięciach profilowych obiekt 
trapezowaty, z  wyraźnymi schodkowatymi wcięciami 
w  jego wschodniej części. Wymiary: długość na linii 
N-S: maks. 220 cm, na linii W-E: 190 cm. Głębokość 
obiektu: do 76 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 104 fr. ceramiki, barwy od brunatnej do ceglastej, 
gładzone i  chropowacone, w  tym dziewięć frag-
mentów wylewów i trzy fragmenty uch  naczynia.

Jama nr  248

W rzucie poziomym zbliżona do kształtu jajowa-
tego, wydłużona na osi północ-południe. Wypełni-
sko barwy szarej i  szaro-brunatnej. W  profilu obiekt 
nieregularny, nieckowaty. Wymiary: długość na linii 
N-S: 115 cm, na linii W-E: 75 cm. Głębokość obiek-
tu: do 23 cm.
	 n	 Inwentarz:

 — brak.

Jama nr  249

Bardzo duży obiekt, o  rozlanym kształcie, wy-
dłużony na osi wschód-zachód. Wypełnisko barwy 
szaro-brunatnej, na powierzchni obiektu wystąpiły 
pojedyncze kamienie (zwłaszcza w części północnej). 
W  profilu obiekt regularny, trapezowaty. Wymiary: 
długość na linii N-S: 155  cm, na linii W-E: 212  cm. 
Głębokość obiektu: do 85 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragmenty dwóch zwietrzałych grudek  bursztynu.

Jama nr  250

Obiekt kształtu owalnego. Wypełnisko barwy 
brunatnej i  czarnej, ze śladami spalenizny. Na po-
wierzchni obiektu wystąpiły grudki polepy i  frag-
menty ceramiki. W profilu obiekt nieregularny, niec-
kowaty. Wymiary: długość na linii N-S: 111  cm, na 
linii W-E: 90 cm. Głębokość obiektu: do 27 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 36  fr. ceramiki, barwy ceglastej i  ceglastobrunat-
nej, gładzonych i  chropowaconych (część nosiła 
ślady obmazywania palcami).

Jama nr  251

W rzucie poziomym nieregularna, w części połu-
dniowej zaokrąglona, w  części północnej czworokąt-
na. Wypełnisko barwy brunatnej i czarnej, ze śladami 
spalenizny. W  profilu obiekt regularny, trapezowaty. 
Wymiary: długość na linii N-S: 110 cm, na linii W-E: 
115 cm. Głębokość obiektu: do 43 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Gliniana łyżka, półkolista, o  wydłużonym 
uchwycie, prostokątnym w  przekroju. Wymiary: 
dł. zach. 14 cm, wys. zach. 3,5 cm (ryc. 67a).

 b) Misa gliniana, miniaturowa, kształtu stożkowa-
tego, o  prostej krawędzi wylewu i  płaskim dnie. 
Ceramika barwy brunatnej, miejscami ceglasto-
brunatnej, gładzona. Wymiary: wys.  2,5  cm., śr. 
6,5 cm (ryc. 67b).

 c) Fragmenty misy, o  nieznacznie pogrubionym 
wylewie, Ceramika barwy ceglastobrunatnej, 
gładzona.

 d) 137  fr. ceramiki, barwy ciemnobrunatnej i  ce-
glastobrunatnej, gładzonych i  chropowaconych, 
w  tym fragment płaskiego dna naczynia, frag-
ment wylewu, trzy fragmenty uch i  dwa frag-
menty brzuśców naczyń, ze śladami po utrąco-
nym uchu.

 e) Fragment płytki z  kości jesiotra z  dwoma prze-
bitymi otworami. Wymiary: dł. 8 cm. (ryc. 67c).

Jama nr  252

Obiekt kształtu pierścieniowatego, wydłużony 
na osi wschód-zachód. Składał się właściwie z  trzech 
wyodrębniających się jam o kolistym i owalnym rzu-
cie. Wypełnisko barwy brunatnej i  czarnej, ze śla-
dami spalenizny, na powierzchni obiektu wystąpiły 
fragmenty ceramiki i  pojedyncze kamienie. W  pro-
filu obiekt składał się z  trzech wyodrębniających się 
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skupień, o przekroju trapezowatym (część wschodnia 
i  zachodnia) lub nieregularnym (część środkowa). 
Wymiary: długość na linii N-S: 120 cm, na linii W-E: 
350 cm. Głębokość obiektu: do 77 cm (ryc. 109).
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragmenty pięciu (?) kółek brązowych, wymiary: 
gr. 0,1–0,2 cm (ryc. 67d).

 b) Paciorek bursztynowy, wymiary: śr. 1,2  cm, śr. 
otw. 0,3 cm (ryc. 67e).

 c) 206  fr. ceramiki, barwy brunatnej, ciemnobru-
natnej i  ceglastobrunatnej, gładzonych i  chropo-
waconych, w  tym siedem fragmentów wylewów.

 d) Fragmenty dwóch zwietrzałych grudek  bursztynu.

Jama 253

W rzucie poziomym nieregularna. Wypełnisko 
barwy brunatnej miejscami szaro-czarnej. W  profilu 
obiekt regularny, trapezowaty, o  zaokrąglonych kra-
wędziach i  płaskim dnie. Wymiary:  długość na linii 
N-S: 138 cm, na linii W-E: 128 cm. Głębokość obiek-
tu: do 61 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 32  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzone i chropowacone.

Jama nr  254

Obiekt o  ósemkowatym kształcie, składał się 
z dwóch owalnych skupień połączonych ze sobą. Wy-
pełnisko barwy szaro-czarnej. W  profilu nieckowaty 
w części wschodniej, w przybliżeniu trapezowaty w za-
chodniej. Wymiary: długość na linii N-S: od 80  cm 
(część zachodnia) do 102  cm (część wschodnia), na 
linii W-E: 175  cm. Głębokość obiektu: do 37  cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 17  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzonych i  chropowaconych, w  tym 
fragment karbowanego wylewu i  fragment przy-
denny.

Jama nr  255

Obiekt o  nieregularnym, w  przybliżeniu owal-
nym kształcie. Wypełnisko barwy brunatnej miej-
scami szaro-czarnej, ze śladami spalenizny w  części 
zachodniej. W  profilu obiekt regularny, półkolisty 
(u-kształtny). Wymiary: długość na linii N-S: 145 cm, 
na linii W-E: 155 cm. Głębokość obiektu: do 75 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragmenty talerza, o  półkolistej krawędzi, cera-
mika barwy ceglastobrunatnej (ryc. 67f).

 b) Fragmenty talerza, o  pogrubionej krawędzi, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej (ryc. 67g).

 c) Fragmenty talerza, o  półkolistej krawędzi, cera-
mika barwy ceglastobrunatnej (ryc. 68a).

 d) Fragment talerza, o  pogrubionej krawędzi, cera-
mika barwy ceglastobrunatnej (ryc. 68b).

 e) Fragmenty talerza, o  pogrubionej krawędzi, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej (ryc. 68c).

 f) Fragmenty talerza, o  półkolistej krawędzi, cera-
mika barwy ceglastobrunatnej (ryc. 68d).

 g) 367  fr. ceramiki, barwy czarnej, brunatnej i  ce-
glastobrunatnej, gładzonych i  chropowaconych, 
w  tym trzydzieści jeden fragmentów wylewów 
(jeden z  nich zdobiony plastycznym guzem), 
dwa fragmenty uch, fragment brzuśca z  uchem 
i  fragment przydenny.

Palenisko nr  256

Obiekt w  rzucie nieregularny, wydłużony na osi 
NW-SE, zawierał dużą ilość przepalonych kamieni. 
Wypełnisko barwy szaro-brunatnej, miejscami czarnej, 
ze spalenizną. W profilu obiekt nieregularny, z półko-
listym zagłębieniem w  części centralnej. W  tej części 
w partii spągowej obiektu wystąpiła większa ilość spa-
lenizny. Wymiary: długość na linii N-S: maks. 120 cm, 
na linii W-E: 131  cm. Głębokość obiektu: do 56  cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Bryłka bursztynu.

Jama nr  257

Owalny obiekt, o  szarobrunatnym wypełnisku. 
Na powierzchni obiektu wystąpiły liczne fragmenty 
ceramiki. W profilu obiekt regularny, o kształcie zbli-
żonym do prostokątnego o  prostych ścianach i  dnie. 
Wymiary: długość na linii N-S: maks. 150 cm, na li-
nii W-E: 145 cm. Głębokość obiektu: do 70 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragmenty jajowatego naczynia, o  słabo wyod-
rębnionej szyjce, obmazywanego na powierzch-
ni. Ceramika barwy ceglastobrunatnej.

 b) 276  fr. ceramiki, barwy w  większości ceglasto-
brunatnej, gładzonych i chropowaconych, w tym 
sześć fragmentów wylewów i  dwa fragmenty 
uch naczyń.

 c) Bryłka bursztynu.

Jama nr  258

Nieregularna, o  rozlanym kształcie, wydłużona 
na osi północ-południe. Wypełnisko barwy szaro-
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czarnej i  szaro-brunatnej. W  profilu obiekt regular-
ny, o  kształcie zbliżonym do trapezowatego. Wymia-
ry: długość na linii N-S: maks. 170 cm, na linii W-E: 
132 cm. Głębokość obiektu: do 61 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi wylewu. 
Ceramika barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 b) 156  fr. ceramiki, barwy ciemnobrunatnej i  ce-
glastobrunatnej, gładzonych i  chropowaconych, 
w  tym dwanaście fragmentów wylewów i  frag-
ment brzuśca z plastycznym uchem.

 c) Fragmenty dwóch rozkruszonych bryłek bursz-
tynu.

Jama nr  259

Bardzo duży obiekt, o  rozlanym nieregular-
nym kształcie, wydłużony na osi północ-południe. 
Wypełnisko barwy szaro-czarnej i  szaro-brunatnej. 
Dla  obiektu wykonano dwa cięcia profilowe, na osi 
N-S i  w północnej części obiektu (oś W-E). W  oby-
dwu profilach obiektu wyróżniły się koncentracje. Po-
łudniowa część obiektu miała w profilu kształt półko-
listy, północna natomiast trapezowaty (właściwie były 
to dwie oddzielne jamy). Wymiary:  długość na linii 
N-S: maks. 180 cm, na linii W-E: 230 cm. Głębokość 
obiektu 86 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Misa gliniana, zachowana fragmentarycznie, 
z  wgięciem pod krawędzią, ceramika barwy 
ciemnobrunatnej, gładzona. Wymiary: wys.  6, 
5 cm, śr. dna 6 cm (ryc. 68e).

 b) Fragment misy o prostej krawędzi wylewu, cera-
mika barwy brunatnej, gładzona (ryc. 68f).

 c) Fragment misy z wgięciem pod krawędzią wyle-
wu, ceramika barwy ceglastobrunatnej, gładzona 
(ryc. 68g).

 d) Fragment talerza glinianego o prosto ściętej kra-
wędzi wylewu, ceramika barwy ceglastobrunat-
nej, gładzona (ryc. 68h).

 e) Fragment talerza glinianego o  półkolistej krawę-
dzi wylewu, ceramika barwy ceglastobrunatnej, 
gładzona (ryc. 69a).

 f) 313  fr. ceramiki, barwy czarnej, brunatnej i  ce-
glastobrunatnej, w  tym czternaście fragmentów 
wylewów, fragment ucha i  fragment płaskiego 
dna. Jeden z  fragmentów ze zbioru był zdobiony 
pojedynczą linią rytą.

 g) Dwie bryłki bursztynu.

Palenisko nr  260

Obiekt w  rzucie kolisty, z  dużą ilością przepa-
lonych kamieni. Wypełnisko barwy szaro-brunatnej, 
miejscami czarnej, ze śladami spalenizny (zwłaszcza 
w  zachodniej części obiektu). W  profilu obiekt pół-
kolisty. Wymiary: długość na linii N-S: maks. 80 cm, 
na linii W-E: 75 cm. Głębokość obiektu: do 30 cm.
	 n	 Inwentarz: brak.

Palenisko nr  261

Obiekt w  rzucie kolisty, z  dużą ilością przepa-
lonych kamieni. Wypełnisko barwy szaro-brunatnej, 
miejscami czarnej, ze śladami spalenizny (zwłaszcza 
w  zachodniej i  północnej części obiektu). W  pro-
filu obiekt półkolisty, z  dużym kamieniem w  partii 
spągowej obiektu. Wymiary: długość na linii N-S: 
maks. 75 cm, na linii W-E: 79 cm. Głębokość obiek-
tu: do 37 cm.
	 n	 Inwentarz:

 — brak.

Jama nr  262

Nieregularny obiekt, wydłużony na osi NW-SE, 
w  części centralnej częściowo zniszczony wkopem 
nowożytnym. Wypełnisko barwy szaro-czarnej, na 
powierzchni obiektu w  części południowej wystąpiły 
liczne kamienie. W profilu obiekt regularny, zagłębio-
ny półkoliście, o płaskim dnie. Wymiary: długość na 
linii N-S: 230  cm, na linii W-E: 160  cm. Głębokość 
obiektu: do 45 cm.
	 n	 Inwentarz:

 — brak.

Jama nr  263

Regularny obiekt, w  rzucie zbliżony do czwo-
rokątnego. Wypełnisko barwy szaro-czarnej, na po-
wierzchni obiektu wystąpiły liczne fragmenty cerami-
ki. W profilu obiekt regularny, trapezowaty, o płaskim 
dnie. Wymiary: długość na linii N-S: 132 cm, na linii 
W-E: 135 cm. Głębokość obiektu: do 78 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 130  fr. ceramiki, barwy ciemnobrunatnej i  ce-
glastobrunatnej, gładzonych i  chropowaconych, 
w  tym dwanaście fragmentów wylewów.

Jama nr  264

Bardzo duży obiekt, w rzucie nieregularny, o roz-
lanym kształcie. Wypełnisko barwy szaro-czarnej, na 
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powierzchni obiektu wystąpiły pojedyncze kamienie. 
W profilu obiekt nieckowaty, ze stopniowatym zagłę-
bieniem w  części południowo-wschodniej. Wymia-
ry: długość na linii N-S: maks. 264 cm, na linii W-E: 
270 cm. Głębokość obiektu: do 57 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 26  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, w  tym mały fragment wylewu.

Palenisko nr  265

Obiekt w  rzucie nieregularny, wydłużony na osi 
wschód-zachód. Wypełnisko barwy szaro-czarnej, 
miejscami czarnej, ze śladami spalenizny (zwłasz-
cza w  centralnej części obiektu), na powierzchni 
obiektu wystąpiły liczne kamienie. W  profilu obiekt 
płytki, nieckowaty. Wymiary: długość na linii N-S: 
maks.  185  cm, na linii W-E: 262  cm. Głębokość 
obiektu: do 19 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 42  fr. ceramiki, barwy ceglastobrunatnej i  cegla-
stej, gładzone i chropowacone.

Jama nr  266 (266W i  266E)

Nieregularna, o  rozlanym kształcie, składała się 
z dwóch owalnych, połączonych ze sobą skupisk (w do-
kumentacji z  badań opisane jako 266W i  266E). Wy-
pełnisko barwy szaro-czarnej, na powierzchni obiektu 
wystąpiły liczne fragmenty ceramiki. Dla obiektu wy-
konano jedno cięcie profilowe na linii NE-SW. W pro-
filu część wschodnia workowata ze stopniowatym 
przegłębieniem. Część zachodnia półkolista o  zaokrą-
glonych narożnikach Wymiary: część zachodnia – dłu-
gość na linii N-S: maks. 180 cm, na linii W-E: 170 cm; 
część wschodnia: długość na linii N-S: maks. 125 cm, 
na linii W-E: 123 cm. Głębokość obiektu: do 104 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragmenty dwustożkowatego (?), cienkościenne-
go naczynia, ceramika barwy czarnej, gładzona 
(ryc. 69b).

 b) Fragment talerza, o  prostej krawędzi wylewu, 
zdobionego ornamentyką pojedynczej rytej uko-
śnej kreski, barwy ceglastobrunatnej.

 c) Fragment misy z wgięciem pod krawędzią i usz-
kiem na krawędzi wylewu, ceramika barwy ce-
glastobrunatnej, gładzona (ryc. 69c).

 d) 314  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzonych oraz chropowaconych, w tym 
dwanaście fragmentów wylewów i  trzy fragmen-
ty przydenne.

 e) Fragmenty rozkruszonej bryłki bursztynu.

Jama nr  267

Obiekt o nieregularnym owalnym rzucie, wydłu-
żony na osi N-S. Wypełnisko barwy szarej. W profilu 
obiekt bardzo płytki, nieckowaty. Wymiary: długość 
na linii N-S: maks. 51 cm, na linii W-E: 41 cm. Głę-
bokość obiektu: do 7 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment rozkruszonej bryłki bursztynu.

Jama nr  268

Obiekt o nieregularnym ósemkowatym kształcie, 
wydłużony na osi północ-południe. Wypełnisko bar-
wy szarej. W profilu obiekt bardzo płytki, nieckowaty. 
Wymiary: długość na linii N-S: maks. 72 cm, na linii 
W-E: 42 cm. Głębokość obiektu: do 10 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 7  fr. ceramiki, barwy brunatnej i ceglastobrunat-
nej, gładzonych i chropowaconych.

Jama nr  269

Niewielki obiekt o kolistym kształcie. Wypełnisko 
barwy szarej. W profilu obiekt bardzo płytki, niecko-
waty. Wymiary: długość na linii N-S: maks.  33  cm, 
na linii W-E: 26 cm. Głębokość obiektu: do 6 cm.
	 n	 Inwentarz:

 — brak.

Jama nr  270

Bardzo duży obiekt o nieregularnym rzucie, składał 
się z  trzech koncentracji wyróżnionych później osobno 
jako jama 270A, jama 270B i  palenisko 270. Dla tego 
obiektu wykonano aż trzy cięcia profilowe, na osi N-S, 
na osi NEE-SWW i na osi NW-SE (jama 270B) W pro-
filu jama 270A trapezowata, częściowo zaokrąglona. Ja-
ma 270B w  przybliżeniu prostokątna, o  płaskim dnie. 
Palenisko nr  270 bardzo płytkie i  nieckowate. Wymia-
ry: długość na linii N-S: maks.  410  cm, na linii W-E: 
298  cm. Głębokość obiektu od 15  cm (palenisko 270) 
do 40  cm (jama 270A) oraz do 65  cm (jama 270B).
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment talerza o prostej krawędzi wylewu, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 b) Fragment talerza o prostej krawędzi wylewu, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 c) 146  fr. ceramiki, barwy brunatnej, ciemnobru-
natnej i  ceglastobrunatnej, gładzonych i  chropo-
waconych, w  tym sześć fragmentów wylewów.
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 d) Mały fragment grudki bursztynu.

Jama nr  271

Obiekt o  nieregularnym rzucie, wydłużony na 
osi północ-południe. Wypełnisko barwy szaro-czar-
nej i  szaro-brunatnej, na powierzchni obiektu wy-
stąpiły pojedyncze fragmenty ceramiki. W  profilu 
obiekt workowaty, o  wyraźnie zaznaczonym płaskim 
dnie. Wymiary: długość na linii N-S: maks.  125  cm, 
na linii W-E: 122 cm. Głębokość obiektu: do 102 cm 
(ryc. 110).
	 n	 Inwentarz:

 a) Brązowa igła, o  niesymetrycznym otworze, wy-
miary: dł. 8,5 cm, gr. 0,2 cm (ryc. 69d).

 b) Fragment naczynia, z  guzkiem przy krawędzi 
wylewu, ceramika barwy brunatnej, chropowa-
cona (ryc. 69e).

 c) Fragment naczynia, z  uchem przy krawędzi wy-
lewu, ceramika barwy ceglastobrunatnej, gładzo-
na (ryc. 69f).

 d) Fragment naczynia, o  wyraźnie wydzielonym 
płaskim dnie, ceramika barwy ciemnobrunatnej 
(ryc. 69g).

 e) Fragmenty misy z  wgięciem pod krawędzią, 
ceramika barwy ciemnobrunatnej, gładzona 
(ryc. 70a).

 f) Fragment talerza, o  prosto ściętej krawędzi, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej, gładzona 
(ryc. 70b).

 g) Fragment talerza, o  prosto ściętej krawędzi, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej, gładzona 
(ryc. 70c).

 h) Fragment talerza, o  prosto ściętej krawędzi, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej, gładzona 
(ryc. 70d).

 i) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc. 70e).

 j) Fragment talerza, o  pogrubionej, prosto ścię-
tej krawędzi, ceramika barwy ceglastobrunatnej, 
gładzona (ryc. 70f).

 k) Fragment talerza, o  skośnie ściętej krawędzi, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 l) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc. 70g).

 m) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 n) Fragment talerza, o  skośnie ściętej krawędzi, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 o) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc. 71a).

 p) Fragment talerza, o  skośnie ściętej krawędzi, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 q) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 r) Fragment talerza, o  pogrubionej półkolistej kra-
wędzi, ceramika barwy ceglastobrunatnej, gła-
dzona (ryc. 71b).

 s) 521  fr. ceramiki, barwy od czarnej do ceglastej, 
gładzonych i  chropowaconych, w  tym dwadzie-
ścia dziewięć fragmentów wylewów (ryc. 71c).

 t) Rylec kościany, wymiary: dł. 7,8  cm, gr. 0,6  cm 
(ryc. 71d).

 u) Fragmenty rozkruszonej bryłki bursztynu.

Ar 119, ćwiartka B, 
z  powierzchni wykopu

	 n	 Inwentarz:

 a) 108  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzonych i  chropowaconych, w  tym 
siedem fragmentów wylewów i  fragment ucha 
naczynia. Dwa fragmenty ze zbioru były zdobio-
ne ornamentem poziomej linii ukośnych nacięć.

Ar 94, ćwiartka A–C, 
z  powierzchni wykopu

	 n	 Inwentarz:

 a) 41  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzone i  chropowacone, w  tym dwa 
fragmenty wylewów. Jeden z  fragmentów ze 
zbioru był zdobiony ornamentem poziomej linii 
ukośnych nacięć.

Luźne z  powierzchni stanowiska

	 n	 Inwentarz:

 a) Fragmenty talerza, o  prostej pogrubionej krawę-
dzi, ceramika barwy ceglastobrunatnej, gładzona 
(ryc. 71e).

 b) 42  fr. ceramiki, barwy ceglastobrunatnej i  cegla-
stej, gładzone i chropowacone.

Dar 
– zabytki ze stanowiska przekazane w  1973  r. 

Pochodzenie:  wschodnia część stanowiska

	 n	 Inwentarz:

 a) 4  fr. ceramiki, barwy ceglastobrunatnej, gła- 
dzone.
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Badania wykopaliskowe 
w  1974 roku

Jama nr  272

Obiekt częściowo zniszczony, o  półkolistym 
kształcie. Wypełnisko barwy brunatnej, miejscami 
czarnej, w  części zachodniej wystąpiła koncentra-
cja ceramiki. W  profilu nieregularna, w  dużej części 
nieckowata, w  części zachodniej workowato zagłę-
biona. Wymiary: długość na linii N-S: zach. 70  cm, 
na linii W-E: zach. 150  cm. Głębokość obiektu: do 
90 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment talerza, o  karbowanej prosto ścię-
tej krawędzi, ceramika barwy ceglastobrunatnej 
(ryc. 72a).

 b) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej (ryc. 72b).

 c) Fragment przydenny małego naczynia, o  pła-
skim dnie, ceramika barwy ciemnobrunatnej.

 d) Fragmenty naczynia, o  ceglastobrunatnej chro-
powaconej powierzchni, z  guzkiem przy krawę-
dzi wylewu (ryc. 72c).

 e) 507  fr. ceramiki, barwy ceglastej i  ceglastobru-
natnej, gładzonych i  chropowaconych, w  tym 
dziesięć fragmentów wylewów.

Jama nr  273

Obiekt w rzucie kolisty, na jego powierzchni wy-
stępowały pojedyncze drobne kamienie. Wypełnisko 
barwy brunatnej, miejscami ciemno-czarnej, ze śla-
dami spalenizny. W profilu jama trapezowata, w cen-
tralnej części wystąpiły pojedyncze kamienie. Wymia-
ry: długość na linii N-S: maks. 140 cm, na linii W-E: 
130 cm. Głębokość obiektu: do 50 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 45  fr. ceramiki, barwy ceglastobrunatnej i  cegla-
stej, gładzonych i  chropowaconych, w  tym dwa 
fragmenty wylewów.

Jama nr  274

Obiekt, o  nieregularnym czworokątnym, czę-
ściowo rozlanym kształcie. Wypełnisko barwy bru-
natnej, przemieszane ze spalenizną. W  profilu jama 
trapezowata, o płaskim dnie, zawierała liczne kamie-
nie. Wymiary: długość na linii N-S: maks.  167  cm, 
na linii W-E: 165 cm. Głębokość obiektu: do 76 cm.

	 n	 Inwentarz:

 a) Mały fragment talerza, o  półkolistej krawędzi, 
ceramika barwy ceglastej, gładzona.

 b) 104  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzone i  chropowacone, w  tym mały 
fragment wylewu i  fragment ucha.

Jama nr  275

Obiekt o  nieregularnym owalnym kształcie, na 
jego powierzchni występowały pojedyncze drob-
ne kamienie i  fragmenty ceramiki. Wypełnisko bar-
wy brunatnej, miejscami wystąpiły ślady spalenizny. 
W  profilu jama trapezowata, z  pojedynczymi kamie-
niami. Wymiary: długość na linii N-S: maks. 130 cm, 
na linii W-E: 140 cm. Głębokość obiektu: do 39 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment naczynia sitowatego, ceramika barwy 
ceglastobrunatnej (ryc. 72d).

 b) 105  fr. ceramiki, w  większości barwy ceglastej 
i  ceglastobrunatnej, gładzonych i  chropowaco-
nych (część ze śladami obmazywania palcami), 
w  tym fragment wylewu i  fragment ucha.

Jama nr  276

Owalna, na powierzchni występowały ślady spa-
lenizny, w  obrębie wypełniska przemieszane z  bru-
natną ziemią. Na powierzchni obiektu wystąpiły też 
drobne kamienie. W profilu jama płytka, nieckowata. 
Wymiary: długość na linii N-S: maks. 80 cm, na linii 
W-E: 90 cm. Głębokość obiektu: do 21 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 12  fr. ceramiki, barwy ceglastobrunatnej i  cegla-
stej, gładzonych.

Jama nr  277

Obiekt o  kolistym kształcie, na jego powierzch-
ni występowały pojedyncze drobne kamienie. Wy-
pełnisko barwy brunatnej, miejscami wystąpiły ślady 
spalenizny. W  profilu jama nieckowata, z  pojedyn-
czymi kamieniami. Wymiary: długość na linii N-S: 
maks.  107  cm, na linii W-E: 120  cm. Głębokość 
obiektu: do 22 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 13 fr. ceramiki, barwy ceglastobrunatnej, gładzo-
nych i chropowaconych.
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Palenisko nr  278

Kształtu kolistego, z  dużą ilością kamieni. Wy-
pełnisko było mieszanką brunatnej ziemi i spalenizny 
z węglem drzewnym. W profilu półkoliste, z licznymi 
silnie spękanymi kamieniami. Wymiary:  długość na 
linii N-S: maks.  130  cm, na linii W-E: 120  cm. Głę-
bokość obiektu: do 48 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 4  fr. ceramiki, barwy ceglastobrunatnej i  cegla-
stej, gładzone i chropowacone.

Jama nr  279

Obiekt o kolistym kształcie, na jego powierzchni 
występowały pojedyncze kamienie, jeden z nich więk-
szy znajdował się przy wschodniej granicy obiektu. 
Wypełnisko barwy brunatnej, miejscami wystąpiły śla-
dy spalenizny. W profilu jama o trapezowatym kształ-
cie. Wymiary: długość na linii N-S: maks.  112  cm, 
na linii W-E: 114  cm. Głębokość obiektu: do 35  cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 16  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzonych i chropowaconych.

Jama nr  280

Obiekt o jajowatym kształcie, na jego powierzch-
ni występowały pojedyncze kamienie. Wypełnisko 
barwy czarnej, ze śladami spalenizny. W profilu jama 
płytka, nieckowata. Wymiary: długość na linii N-S: 
maks. 96 cm, na linii W-E: 150 cm. Głębokość obiek-
tu: do 15 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 36 fr. ceramiki, barwy brunatnej i ceglastobrunat-
nej, w  tym fragment przydenny i  fragment ucha.

Jama nr  281

Obiekt o  nieregularnym kształcie, wydłużony 
na osi NE-SW. Wypełnisko barwy ciemnobrunatnej, 
na dużej części obiektu wystąpiły ślady spalenizny. 
W profilu jama płytka nieckowata, w części centralnej 
jej profilu zalegał duży kamień. Wymiary: długość na 
linii N-S: maks.  100  cm, na linii W-E: 117  cm. Głę-
bokość obiektu: do 25 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment misy (?), z  uchem na krawędzi wyle-
wu, ceramika barwy ciemnobrunatnej, gładzona.

 b) 74  fr. ceramiki, barwy ciemnobrunatnej i  cegla-
stobrunatnej, gładzone i  chropowacone, w  tym 
trzy fragmenty wylewów.

 c) Mała grudka surowca bursztynowego.

Jama nr  282

Obiekt o  nieregularnym kształcie, zbliżonym 
do owalnego. Wypełnisko barwy ciemnobrunatnej, 
na dużej części obiektu wystąpiły ślady spalenizny. 
W  profilu jama płytka, nieckowata. Wymiary: dłu-
gość na linii N-S: maks. 87 cm, na linii W-E: 85 cm. 
Głębokość obiektu: do 26 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment misy z  wgięciem pod krawędzią, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej, gładzona 
(ryc. 72e).

 b) Fragmenty naczynia, o  czarnej, częściowo chro-
powaconej powierzchni.

 c) 46  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzonych i  chropowaconych, jeden 
fragment ze zbioru był zdobiony ornamentyką 
paznokciową.

 d) Drobne fragmenty surowca bursztynowego.

Jama nr  283

Obiekt o  nieregularnym kształcie, wydłużony na 
osi wschód-zachód. Na jego powierzchni występo-
wały pojedyncze drobne kamienie. Wypełnisko bar-
wy brunatnej, miejscami wystąpiły ślady spalenizny. 
W  profilu jama półkolista (u-kształtna), z  pojedyn-
czymi kamieniami. Wymiary: długość na linii N-S: 
maks. 82 cm, na linii W-E: 120 cm. Głębokość obiek-
tu: do 66 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 102  fr. ceramiki, barwy czarnej, ciemnobrunat-
nej i  ceglastobrunatnej, gładzone, w  tym cztery 
fragmenty wylewów i  trzy fragmenty przydenne.

 b) Drobne fragmenty zwietrzałego surowca bursz-
tynowego.

Jama nr  284

Obiekt o  kolistym kształcie, wypełnisko bar-
wy brunatnej, miejscami wystąpiły ślady spalenizny. 
W  profilu jama nieregularna, zbliżona do kształ-
tu trapezowatego. Wymiary: długość na linii N-S: 
maks.  140  cm, na linii W-E: 130  cm. Głębokość 
obiektu: do 36 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 14  fr. ceramiki, barwy ciemnobrunatnej i  cegla-
stobrunatnej, gładzonych i chropowaconych.

 b) Drobne fragmenty zwietrzałego surowca bursz-
tynowego.
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Jama nr  285

Obiekt kształtu czworokątnego, z  dużą ilością 
kamieni. Wypełnisko było mieszanką brunatnej zie-
mi i  spalenizny z  węglem drzewnym (zwłaszcza we 
wschodniej części obiektu). W  pobliżu obiektu rów-
nież zalegały silnie przepalone kamienie. W  profilu 
półkolisty, z  licznymi, silnie spękanymi kamieniami, 
dwa większe kamienie tworzyły dno obiektu. Wymia-
ry: długość na linii N-S: maks. 100 cm, na linii W-E: 
97 cm. Głębokość obiektu: do 48 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 2 fr. ceramiki, barwy ceglastobrunatnej,  gładzone.

Jama nr  286

Duży obiekt o nieregularnym kształcie, wypełni-
sko barwy brunatnej, miejscami wystąpiły ślady spa-
lenizny (zwłaszcza w  częściach krańcowych jamy). 
Na powierzchni obiektu zalegały liczne drobne ka-
mienie. Dla obiektu wykonano dwa przecinające się 
profile, na linii NW-SE (punkty A–O–C) i  na linii 
NNW-SSW (punkty B–O–D). W  obydwu profilach 
obiekt nieregularny, w  przybliżeniu półkolisty. Wy-
miary: długość na linii N-S: maks.  150  cm, na linii 
W-E: 170 cm. Głębokość obiektu: do 57 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 29  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzonych i  chropowaconych, w  tym 
mały fragment wylewu. Jeden z  fragmentów ze 
zbioru był zdobiony ornamentem paznokcio-
wym.

Palenisko nr  287

Kształtu kolistego, wyróżniało się obecnością 
zwartej konstrukcji kamiennej. Wypełnisko było mie-
szanką brunatnej ziemi i spalenizny z węglem drzew-
nym. W  profilu płytkie nieckowate, także z  liczny-
mi silnie spękanymi kamieniami, występującymi aż 
do spągu obiektu. Wymiary: długość na linii N-S: 
maks. 70 cm, na linii W-E: 72 cm. Głębokość obiek-
tu: do 26 cm (ryc. 111).
	 n	 Inwentarz:

 a) 3  fr. ceramiki, barwy ceglastobrunatnej i czarnej, 
jeden z  nich zdobiony ornamentem dołków pa-
znokciowych.

Jama nr  288

Obiekt o  nieregularnym kształcie, wydłużony 
na osi NW-SE. Wypełnisko barwy brunatnej, w  po-

łudniowo-zachodniej części obiektu wystąpiły ślady 
spalenizny. Na jego powierzchni występowały poje-
dyncze kamienie, które znajdowały się również poza 
jego obrysem. W profilu obiekt regularny, trapezowaty. 
Wymiary: długość na linii N-S: maks. 150 cm, na linii 
W-E: 140 cm. Głębokość obiektu: do 86 cm (ryc. 112).
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragmenty naczynia, o  płaskim dnie, ceramika 
barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 b) Fragmenty dwustożkowatego naczynia, o  łagod-
nym załomie brzuśca, ceramika barwy ciemno-
brunatnej, gładzona.

 c) 223  fr. ceramiki, barwy ceglastobrunatnej, cegla-
stej i  czarnej, gładzone i  chropowacone, w  tym 
sześć fragmentów wylewów i  mały fragment 
ucha. Dwa fragmenty ze zbioru były zdobione 
ornamentem paznokciowym.

Jama nr  289

Obiekt o  nieregularnym kształcie, wydłużony na 
osi północ-południe. Wypełnisko barwy brunatnej, 
miejscami wystąpiły ślady spalenizny. Na powierzch-
ni obiektu wystąpiły kamienie, jeden z  nich, więk-
szy, zalegał w  części południowej obiektu. W  profilu 
jama płytka nieckowata. Wymiary: długość na linii 
N-S: maks.  85  cm, na linii W-E: 70  cm. Głębokość 
obiektu: do 20 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 15  fr. ceramiki, barwy w większości ceglastobru-
natnej, gładzonych i  chropowaconych, w  tym 
jeden fragment zdobiony ornamentyką dołków 
paznokciowych.

Palenisko nr  290

Kształtu czworokątnego, wyróżniało się obec-
nością zwartej konstrukcji, składającej się z  prze-
palonych i  spękanych kamieni. Wypełnisko było 
mieszanką brunatnej ziemi i  spalenizny z  węglem 
drzewnym. W  profilu płytkie nieckowate, także 
z  licznymi, silnie spękanymi kamieniami, występują-
cymi aż do spągu obiektu. Wymiary: długość na linii 
N-S: maks. 105 cm, na linii W-E: 110 cm. Głębokość 
obiektu: do 30 cm.
	 n	 Inwentarz:

 — brak.

Jama nr  291

Obiekt o  nieregularnym, rozlanym kształcie. 
Składał się z  dwóch koncentracji, północnej i  po-
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łudniowej, połączonych ze sobą. Wypełnisko bar-
wy brunatnej, miejscami wystąpiły ślady spalenizny, 
w  północnej części obiektu wystąpiła niewielka kon-
centracja kamieni. W profilu jama płytka, nieckowata. 
Wymiary: długość na linii N-S: maks. 230 cm, na linii 
W-E: maks.  130  cm. Głębokość obiektu: do 25  cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 2 fr. ceramiki, barwy ceglastobrunatnej,  gładzone.
 b) Bardzo mała grudka surowca bursztynowego.

Jama nr  292 

Duży obiekt o  nieregularnym w  przybliżeniu 
ósemkowatym kształcie, wydłużony na osi NE-SW. 
W  trakcie eksploracji został on podzielony na trzy 
części (A – północna, B – środkowa, C – południo-
wa). Wypełnisko barwy brunatnej, miejscami wystą-
piły ślady spalenizny. W  części środkowej obiektu 
zalegały liczne kamienie. W  profilu jama nieregular-
na, w  części północno-wschodniej i  południowo-za-
chodniej nieckowata, w  części środkowej trapezowa-
ta. Wymiary: długość na linii NE-SW: maks. 330 cm, 
głębokość obiektu: do 33 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 54  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzone.

Jama nr  293

Obiekt o  owalnym kształcie, wypełnisko barwy 
brunatnej, miejscami wystąpiły ślady spalenizny. Na 
powierzchni obiektu wystąpiły fragmenty ceramiki, 
w północnej części obiektu wystąpiły pojedyncze ka-
mienie. W profilu jama półkolista. Wymiary: długość 
na linii N-S: 170  cm, na linii W-E: maks.  165  cm. 
Głębokość obiektu: do 56 cm (ryc. 113).
	 n	 Inwentarz:

 a) 87  fr. ceramiki, w  większości ceglastobrunat-
nych i ceglastych, gładzonych i chropowaconych, 
w  tym fragment wylewu.

Jama nr  294

Obiekt o  nieregularnym kształcie, wydłużony na 
osi północ-południe. Wypełnisko barwy brunatnej, 
miejscami wystąpiły ślady spalenizny. Na obrzeżach 
obiektu wystąpiły liczne kamienie. W profilu w przy-
bliżeniu jama czworokątna, z  pojedynczymi kamie-
niami. W  części spągowej jamy nastąpiło nasilenie 
występowania spalenizny. Wymiary: długość na linii 
N-S: 110 cm, na linii W-E: 90 cm. Głębokość obiek-
tu: do 42 cm.

	 n	 Inwentarz:

 a) 24  fr. ceramiki, barwy czarnej, ceglastej i  cegla-
stobrunatnej, gładzone, w  tym mały fragment 
plastycznego guzka.

 b) Bardzo drobne fragmenty surowca  bursztynowego.
 c) Mały odłupek krzemienny.

Palenisko nr  295

Obiekt przylegał bezpośrednio do jamy nr  296. 
Kształtu czworokątnego, wyróżniało się obecnością 
zwartej konstrukcji, składającej się z  przepalonych 
i spękanych kamieni. Wypełnisko składało się ze spa-
lenizny z  węglem drzewnym. W  profilu nieckowate, 
także z licznymi silnie spękanymi kamieniami, wystę-
pującymi aż do spągu obiektu. Wymiary: długość na 
linii N-S: maks.  100  cm, na linii W-E: 110  cm. Głę-
bokość obiektu: do 30 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 5  fr. ceramiki, barwy brunatnej i ceglastobrunat-
nej, gładzonych i chropowaconych.

Jama nr  296

Obiekt o kolistym kształcie, na jego powierzchni 
spalenizna, przemieszana z  brunatną ziemią. W  pro-
filu jama w  przybliżeniu trapezowata. W  części spą-
gowej jamy nastąpiło nasilenie występowania spaleni-
zny. Wymiary: długość na linii N-S: 130  cm, na linii 
W-E: 130 cm. Głębokość obiektu: do 50 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 61  fr. ceramiki, barwy ceglastej i  ceglastobrunat-
nej, gładzonych.

Jama nr  297

Obiekt o nieregularnym kształcie, wydłużony na osi 
północ-południe. Wypełnisko barwy brunatnej, ze śla-
dami spalenizny. W części południowej jamy nastąpiło 
nasilenie występowania spalenizny. W profilu regularna 
w przybliżeniu czworokątna, rozszerzona w części spą-
gowej. Wymiary: długość na linii N-S: 115 cm, na linii 
W-E: 70 cm. Głębokość obiektu: do 69 cm (ryc. 114).
	 n	 Inwentarz:

 a) 6  fr. ceramiki, barwy czarnej i ceglastobrunatnej, 
gładzonych i chropowaconych.

 b) Bardzo drobne fragmenty surowca  bursztynowego.
 c) Mały odłupek krzemienny, wymiary: dł. 2,5 cm.

Jama nr  298

Obiekt o  nieregularnym w  przybliżeniu czworo-
kątnym kształcie. Wypełnisko barwy brunatnej ziemi, 
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z  koncentracjami spalenizny we wschodniej i  połu-
dniowej części obiektu. W profilu jama nieregularna, 
zagłębiona w  części południowej. W  części spągu ja-
my koncentrowała się większa ilość spalenizny. Wy-
miary: długość na linii N-S: 185  cm, na linii W-E: 
170 cm. Głębokość obiektu: do 45 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragmenty misy z  niewielkim wgięciem pod 
krawędzią, ceramika barwy brunatnej, gładzona 
(ryc. 72f).

 b) 51  fr. ceramiki, barwy ciemnobrunatnej i  ce-
glastobrunatnej, gładzonych i  chropowaconych, 
w tym pięć fragmentów wylewów i fragment dna.

 c) Dwie małe bryłki surowca bursztynowego.
 d) Bardzo drobne fragmenty surowca  bursztynowego.

Palenisko nr  299

Kształtu kolistego, wyróżniało się obecnością 
dużej ilości silnie przepalonych i  spękanych kamie-
ni, na powierzchni obiektu wystąpiły też pojedyncze 
grudki polepy. Wypełnisko składało się ze spaleni-
zny z węglem drzewnym. W profilu półkoliste, także 
z  licznymi silnie spękanymi kamieniami, występują-
cymi aż do spągu obiektu. W  górnej części obiek-
tu, na głębokości 10–15  cm. wystąpiła koncentra-
cja fragmentów ceramiki. Wymiary: długość na linii 
N-S: maks. 160 cm, na linii W-E: 170 cm. Głębokość 
obiektu: do 54 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Mały fragment talerza, o prosto ściętej krawędzi, 
ceramika barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 b) 101  fr. ceramiki, barwy ceglastobrunatnej i  ce-
glastej, gładzonych i  chropowaconych, w  tym 
trzy fragmenty wylewów.

 c) Bardzo drobne fragmenty surowca  bursztynowego.
 d) Kilka fragmentów polepy.
 e) Niewielka ilość węgla drzewnego.

Jama nr  300

Obiekt o  nieregularnym kształcie, wydłużony 
na osi północ-południe, składał się z  dwóch czę-
ści: większej wschodniej i dużo mniejszej zachodniej. 
Wypełnisko składało się w  większości z  brunatnej 
ziemi, z  koncentracjami spalenizny. W  profilu część 
wschodnia nieregularna, workowata, w  części spągu 
jamy koncentrowały się drobne kamienie, część za-
chodnia płytka nieckowata. Wymiary: część zachod-
nia: długość na linii N-S: 40 cm, na linii W-E: 35 cm, 
część wschodnia długość na linii N-S: 190 cm, na li-

nii W-E: 110  cm. Głębokość obiektu od 8  cm (część 
zachodnia) do 62 cm (część wschodnia).
	 n	 Inwentarz:

 a) 30  fr. ceramiki, barwy czarnej i  ceglastobrunat-
nej, gładzonych i chropowaconych.

Jama nr  301 
– wykreślono, obiekt wczesnośredniowieczny .

Palenisko nr  302

Kształtu prostokątnego, wyróżniało się obec-
nością dużej ilości silnie przepalonych i  spękanych 
kamieni. Wypełnisko składało się ze spalenizny 
z  węglem drzewnym. W  profilu nieckowate, także 
z  licznymi silnie spękanymi kamieniami. Wymiary: 
długość na linii N-S: maks.  180  cm, na linii W-E: 
130 cm. Głębokość obiektu: do 25 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 11  fr. ceramiki, barwy jasnobrunatnej, ciem-
nobrunatnej i  ceglastobrunatnej, gładzonych 
i chropowaconych.

 b) Drobne fragmenty zwietrzałego surowca bursz-
tynowego.

Palenisko nr  303

Kształtu prostokątnego, wydłużone na osi 
wschód-zachód. Wypełnisko składało się ze spale-
nizny z  węglem drzewnym. Na powierzchni obiek-
tu wystąpiły liczne kamienie i  fragmenty ceramiki 
oraz bursztyn. W  profilu nieckowate, w  profilu wy-
stąpiły spękane kamienie. Wymiary: długość na linii 
N-S: maks. 163 cm, na linii W-E: 231 cm. Głębokość 
obiektu do 36 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment naczynia z  guzkiem przy krawę-
dzi wylewu, ceramika barwy ceglastobrunatnej, 
chropowacona.

 b) 146  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzonych i  chropowaconych, w  tym 
trzy fragmenty wylewów. Jeden z  fragmentów ze 
zbioru był zdobiony ornamentem poziomej linii 
dołków paznokciowych (ryc. 72g).

 c) Dwie bryłki surowca bursztynowego.

Jama nr  304

Obiekt o  kolistym kształcie, wypełnisko skła-
dało się w  większości z  ciemnobrunatnego piasku. 
W  profilu jama regularna, czworokątna, w  większo-
ści o prostym regularnym dnie. Wymiary: długość na 
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linii N-S: 125  cm, na linii W-E: 125  cm. Głębokość 
obiektu: do 54 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment talerza, zdobionego przy krawędzi or-
namentem paznokciowym, ceramika barwy ce-
glastobrunatnej, gładzona (ryc. 73a).

 b) 95  fr. ceramiki, barwy ciemnobrunatnej i  ce-
glastobrunatnej, gładzonych i  chropowaconych, 
w  tym fragment wylewu (ryc. 73b).

Jama nr  305

Obiekt o  kolistym kształcie, wypełnisko składa-
ło się w  większości z  jasnobrunatnego piasku z  frag-
mentami ceramiki i  pojedynczymi grudkami polepy. 
W  profilu jama regularna, czworokątna, o  prostym 
regularnym dnie. W  jej części spągowej wystąpiła 
warstwa ciemniejszego piasku ze śladami spalenizny 
(?). Wymiary: długość na linii N-S: 97  cm, na linii 
W-E: 112 cm. Głębokość obiektu: do 65 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 32 fr. ceramiki, barwy brunatnej i ceglastobrunat-
nej, gładzone i  chropowacone, jeden z  fragmen-
tów był zdobiony ornamentem  paznokciowym.

 b) Drobny fragment zwietrzałego surowca burszty-
nowego.

 c) Mały odłupek krzemienny, wymiary: dł. 2,5 cm.

Jama nr  306

Obiekt o  kolistym kształcie, wypełnisko składa-
ło się w  większości z  jasnobrunatnego piasku z  frag-
mentami ceramiki i  pojedynczymi grudkami polepy. 
W profilu jama regularna, czworokątna, o prostym re-
gularnym dnie. Wymiary: długość na linii N-S: 115 cm, 
na linii W-E: 100  cm. Głębokość obiektu: do 40  cm.
 	n	 Inwentarz:

 a) 51  fr. ceramiki, barwy brunatnej, ciemnobrunat-
nej i  ceglastobrunatnej, gładzonych i  chropowa-
conych, w  tym dwa fragmenty wylewów.

Jama nr  307

Obiekt o kolistym kształcie, wypełnisko składało 
się w większości z ciemnobrunatnego piasku. W pro-
filu trapezowata, o  prostym regularnym dnie. Wy-
miary:  długość na linii N-S: 140  cm, na linii W-E: 
120 cm. Głębokość obiektu: do 49 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment kubka (?), z dużym plastycznym uchem 
przy krawędzi wylewu, ceramika barwy cegla-
stobrunatnej, gładzona.

 b) 72  fr. ceramiki, barwy czarnej i  ceglastobrunat-
nej, gładzone i  chropowacone, w  tym trzy frag-
menty wylewów. Jeden z  fragmentów ze zbioru 
był zdobiony ornamentem dołków paznokcio-
wych.

 c) Fragmenty zwietrzałego bursztynu.

Palenisko nr  308

Nieregularne, o  silnie rozmytym kształcie. Wy-
pełnisko barwy szarobrunatnej, ze śladami spaleni-
zny. Na  powierzchni obiektu wystąpiło kilka kamie-
ni, w  części południowo-wschodniej wystąpiło duże 
skupienie fragmentów ceramiki. W  profilu palenisko 
płytkie, nieckowate. Wymiary: długość na linii N-S: 
80  cm, na linii W-E: do 140  cm. Głębokość obiektu: 
do 20 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment stożkowatej misy z  wgięciem pod 
krawędzią, ceramika barwy ceglastobrunatnej 
(ryc. 73c).

 b) Fragment naczynia, o  krótkiej słabo wyodręb-
nionej szyjce, ceramika barwy ciemnobrunatnej, 
do wysokości szyjki chropowacona, powyżej gła-
dzona (ryc. 73d).

 c) 204  fr. ceramiki, barwy czarnej, brunatnej i  ce-
glastobrunatnej, w tym dwa fragmenty wylewów, 
cztery fragmenty przydenne i  fragment ucha.

 d) Drobny fragment zwietrzałego surowca burszty-
nowego.

Jama nr  309

Częściowo zniszczony obiekt, w zachowanej czę-
ści o  półkolistym kształcie. Wypełnisko barwy sza-
robrunatnej. W  części południowo-wschodniej wy-
stąpiło skupienie kamieni. W  profilu workowata, 
o prostym regularnym dnie. Wymiary: długość na li-
nii N-S: 110 cm, na linii W-E: zachowane do 50 cm. 
Głębokość obiektu: do 46 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 15  fr. ceramiki, barwy ciemnobrunatnej i  cegla-
stobrunatnej, gładzonych i chropowaconych.

Palenisko nr  310

Obiekt o  w przybliżeniu czworokątnym rzucie. 
Wypełnisko barwy szarobrunatnej, ze śladami spale-
nizny. W  profilu palenisko półkoliste, z  dużą ilością 
kamieni, zwłaszcza w  części spągowej obiektu. Wy-
miary: długość na linii N-S: 80 cm, na linii W-E: do 
100 cm. Głębokość obiektu: do 48 cm (ryc. 115).
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	 n	 Inwentarz:

 a) 29  fr. ceramiki, barwy brunatnej, jasnobrunatnej 
i ceglastobrunatnej, gładzonych i  chropowaconych.

Jama nr  311

W rzucie poziomym owalna. Wypełnisko barwy 
brunatnej, ze śladami spalenizny. W  profilu obiekt 
płytki, nieckowaty. Wymiary: długość na linii N-S: 
95  cm, na linii W-E: do 115  cm. Głębokość obiektu: 
do 20 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment jajowatego (?) naczynia, o  ceglasto-
brunatnej, gładzonej powierzchni.

 b) 27  fr. ceramiki, barwy ceglastej i  ceglastobrunat-
nej, gładzonych i chropowaconych.

Jama nr  312

W rzucie poziomym kolista. Wypełnisko barwy 
brunatnej, ze śladami spalenizny. W  profilu jama re-
gularna, trapezowata, o płaskim dnie. Wymiary: dłu-
gość na linii N-S: 135  cm, na linii W-E: do 152  cm. 
Głębokość obiektu: do 52 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment półkolistej misy, z  wgięciem pod kra-
wędzią, ceramika barwy ceglastobrunatnej.

 b) 57  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzonych, w  tym fragment przydenny.

 c) Mały odłupek krzemienny, wymiary: dł. 2,4 cm.

Jama nr  313

Obiekt o  ósemkowatym kształcie, składał się 
z  dwóch kolistych części połączonych ze sobą (by-
ły to prawdopodobnie dwa osobne obiekty). Całość 
silnie wydłużona na osi NW-SE. Wypełnisko barwy 
brunatnej, ze śladami spalenizny. W  profilu część 
północno-zachodnia nieckowata, część południowo-
-wschodnia nieckowata. Wymiary: długość na linii 
NW-SE: 310  cm, na linii W-E: do 155  cm. Głębo-
kość obiektu: do 30  cm (część północno-zachodnia) 
i do 55 cm (część południowo-wschodnia).
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment szrokootworowego kubka, z  szero-
kim uchem, położonym przy krawędzi wyle-
wu, ceramika barwy ceglastobrunatnej, gładzona 
(ryc. 73e).

 b) 308  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzonych i  chropowaconych, w  tym 
trzy fragmenty wylewów i  fragment ucha oraz 
fragment przydenny.

 c) Mały fragment bransolety brązowej, wymiary: 
dł. 2,4 cm (ryc. 73f).

Jama nr  314

Obiekt o  kolistym rzucie. Wypełnisko barwy 
ciemnobrunatnej, na powierzchni obiektu wystą-
piły liczne grudki polepy. W  profilu obiekt półko-
listy (u-kształtny). Wymiary: długość na linii N-S: 
96  cm, na linii W-E: 100  cm. Głębokość obiektu: 
do 75 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 29  fr. ceramiki, barwy czarnej, ceglastobrunatnej 
i  ceglastej, gładzonych i chropowaconych.

 b) Mały odłupek krzemienny, wymiary: dł. 2,1 cm.

Jama nr  315

Obiekt o  w przybliżeniu czworokątnym rzu-
cie. Wypełnisko barwy ciemnobrunatnej, z  dużą ilo-
ścią spalenizny. W  profilu obiekt nieregularnie tra-
pezowaty. Wymiary: długość na linii N-S: 110  cm, 
na linii W-E: 130  cm. Głębokość obiektu: do 51  cm 
(ryc. 116).
	 n	 Inwentarz:

 a) Szerokootworowa misa gliniana, o prostym dnie, 
niesymetryczna. Ceramika barwy ceglastobru-
natnej, gładzona. Wymiary: wys.  6  cm, śr. dna 
7 cm, śr. otw. 13 cm (ryc. 73g).

 b) Fragmenty dwustożkowatego naczynia, barwy 
ceglastobrunatnej, ze śladami obmazywania na 
powierzchni (ryc. 74a).

 c) Fragment naczynia, ze śladami obmazywania na 
powierzchni, ceramika barwy ceglastobrunatnej.

 d) Fragment naczynia z  uchem przy krawędzi wy-
lewu, ceramika barwy czarnej, gładzona.

 e) 131  fr. ceramiki, barwy brunatnej, czarnej i  ce-
glastobrunatnej, gładzonych i  chropowaconych, 
w  tym pięć fragmentów wylewów i  fragment 
dna.

 f) Grudka zwietrzałego surowca bursztynowego.

Palenisko nr  316

Obiekt o nieregularnym rzucie. Wypełnisko bar-
wy brunatnej, z  dużą ilością spalenizny. W  profilu 
obiekt półkolisty, dzielił się na dwie wyraźnie od-
dzielone części. Część stropowa barwy brunatnej, ze 
spalenizną. Część spągowa półkolista, składała się ze 
zwartego bruku kamiennego, z  dużą ilością spaleni-
zny. Wymiary: długość na linii N-S: 74  cm, na linii 
W-E: 80 cm. Głębokość obiektu: do 75 cm.
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	 n	 Inwentarz:

 a) 3 fr. ceramiki, barwy ceglastobrunatnej,  gładzone.

Jama nr  317

Obiekt o  nieregularnym, w  przybliżeniu owal-
nym rzucie. Wypełnisko barwy brunatnej ze śladami 
spalenizny, na powierzchni obiektu wystąpiły frag-
menty ceramiki i pojedyncze grudki polepy. W profi-
lu jama regularna, workowata, o prostym regularnym 
dnie. Wymiary: długość na linii N-S: 112 cm, na linii 
W-E: 120 cm. Głębokość obiektu: do 70 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragmenty naczynia, ceramika barwy brunatnej, 
ze śladami obmazywania palcami na powierzch-
ni (ryc. 74b).

 b) 54  fr. ceramiki, barwy ceglastej i  ceglastobrunat-
nej, gładzone i  chropowacone, w  tym także ze 
śladami obmazywania palcami.

Jama nr  318

Nieregularny obiekt o rozlanym kształcie, wydłu-
żony na osi N-S. Wypełnisko barwy brunatnej, miej-
scami ze śladami spalenizny, na powierzchni obiektu 
wystąpiły fragmenty ceramiki. W  profilu obiekt pół-
kolisty, o  zaokrąglonym dnie. Wymiary: długość na 
linii N-S: 230  cm, na linii W-E: 130  cm. Głębokość 
obiektu: do 40 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 20  fr. ceramiki, barwy ceglastej i  ceglastobrunat-
nej, gładzonych.

 b) Dziewięć bardzo drobnych fragmentów surowca 
bursztynowego.
Jama nr 319
Nieregularny obiekt o  rozlanym kształcie, wy-

dłużony na osi północ-południe. Wypełnisko barwy 
brunatnej, miejscami ze śladami spalenizny, na po-
wierzchni obiektu wystąpiły pojedyncze fragmenty 
ceramiki. W  profilu obiekt płytki, nieckowaty. Wy-
miary: długość na linii N-S: 200  cm, na linii W-E: 
110 cm. Głębokość obiektu: do 22 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 12  fr. ceramiki, barwy ceglastej i  ceglastobrunat-
nej, gładzonych.

 b) Dwie grudki zwietrzałego surowca  bursztynowego.

Jama nr  320

Obiekt o  nieregularnym, w  przybliżeniu owal-
nym rzucie. Wypełnisko barwy brunatnej ze śladami 
spalenizny, z  fragmentami ceramiki i  pojedynczymi 

grudkami polepy. W  profilu regularna, workowata, 
o prostym regularnym dnie. Wymiary: długość na li-
nii N-S: 115  cm, na linii W-E: 117  cm. Głębokość 
obiektu: do 82 cm (ryc. 117).
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment talerza o  skośnej krawędzi, ceramika 
barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 b) Fragment talerza o  prostej krawędzi, ceramika 
barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc. 74c).

 c) Fragment misy z  wgięciem pod krawędzią, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej, gładzona 
(ryc. 74d).

 d) Fragment wylewu dwustożkowatego (?) naczy-
nia, ceramika barwy ceglastobrunatnej, gładzona 
(ryc. 74e).

 e) 63  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzone i chropowacone.

 f) Mały fragment formy odlewniczej (ryc. 74f).

Palenisko nr  321

Obiekt o  nieregularnym rzucie, wydłużony na 
osi wschód-zachód. Wypełnisko barwy brunatnej, ze 
śladami spalenizny, w  północnej części obiektu wy-
stąpiły liczne kamienie. W  profilu płytka, nieckowa-
ta. Wymiary: długość na linii N-S:  102  cm, na linii 
W-E: 160 cm. Głębokość obiektu: do 18 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 8  fr. ceramiki, barwy brunatnej i ceglastobrunat-
nej, gładzonych i  chropowaconych, w  tym frag-
ment wylewu.

Jama nr  322

Obiekt o  nieregularnym kształcie, wydłużony na 
osi NE-SW. Wypełnisko barwy brunatnej ze śladami 
spalenizny. Na powierzchni obiektu wystąpiły poje-
dyncze kamienie i  fragmenty ceramiki. W  profilu 
nieregularna, w  części południowo-zachodniej niec-
kowata, w  części północno-wschodniej zagłębiona, 
trapezowata. Wymiary: długość na linii N-S: 206 cm, 
na linii W-E: 150 cm. Głębokość obiektu: do 81 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Szerokootworowa półkolista misa, o  płaskim 
wyodrębnionym dnie i prostej krawędzi wylewu. 
Ceramika barwy brunatnej, miejscami ciemno-
brunatnej, miejscami chropowacona. Wymiary: 
wys. 12,5 cm, śr. 21 cm, śr. dna 8 cm (ryc. 75a).

 b) 87  fr. ceramiki, barwy czarnej, brunatneji ce-
glastobrunatnej, w  tym trzy fragmenty wyle-
wów oraz fragment ucha. Jeden z  fragmentów 
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ze zbioru był zdobiony ornamentem listwy pla-
stycznej (?).

Jama nr  323 
 – wykreślono, obiekt wczesnośredniowieczny .

Jama nr  324 
– wykreślono, obiekt wczesnośredniowieczny .

Jama nr  325 
– wykreślono, obiekt wczesnośredniowieczny

Jama nr  326 
– wykreślono, obiekt wczesnośredniowieczny

Jama nr  327

Obiekt o  nieregularnym rzucie, wydłużonym na 
osi wschód-zachód. Wypełnisko barwy brunatnej ze 
śladami spalenizny, zwłaszcza w  południowej części 
obiektu. W  profilu obiekt nieregularny, nieckowaty, 
z  dwoma zagłębieniami. Wymiary: długość na linii 
N-S: 97 cm, na linii W-E: 121 cm. Głębokość obiek-
tu: do 19 cm.
	 n	 Inwentarz:

 — brak.

Jama nr  328

Obiekt o  czworokątnym, częściowo zaokrąglo-
nym kształcie. Wypełnisko barwy czarnej ze śladami 
spalenizny, na powierzchni obiektu wystąpiły liczne 
kamienie. W profilu obiekt bardzo płytki, nieckowaty. 
Wymiary: długość na linii N-S: 80 cm, na linii W-E: 
73 cm. Głębokość obiektu: do 18 cm.
	 n	 Inwentarz:

 — brak.

Jama nr  329

Obiekt o w przybliżeniu czworokątnym kształcie. 
Wypełnisko barwy czarnej ze śladami spalenizny, na 
powierzchni obiektu wystąpiły liczne fragmenty ce-
ramiki. W profilu obiekt trapezowaty. Wymiary: dłu-
gość na linii N-S: 80  cm, na linii W-E: 67  cm. Głę-
bokość obiektu: do 20 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment naczynia, o  karbowanej krawędzi wy-
lewu, zdobionego na powierzchni ornamentyką 
paznokciową. Ceramika barwy  ceglastobrunatnej.

 b) Fragmenty naczynia sitowatego, ceramika barwy 
ceglastobrunatnej (ryc. 75b).

 c) 49  fr. ceramiki, barwy ceglastej, ciemnobrunat-
nej i  ceglastobrunatnej, gładzonych i  chropowa-
conych.

 d) Kilkanaście grudek polepy.

Jama nr  330

Obiekt w rzucie owalny. Wypełnisko barwy czar-
nej, miejscami brunatnej, przemieszane ze spaleniz-
ną. W  profilu nieregularna, stopniowo zwężająca się 
w stronę dna (w przybliżeniu profil v-kształtny). Wy-
miary: długość na linii N-S: 140  cm, na linii W-E: 
145cm. Głębokość obiektu: do 90 cm (ryc. 118).
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragmenty dwustożkowatego naczynia, o  łagod-
nym załomie brzuśca, ceramika barwy czarnej, 
miejscami ceglastobrunatnej (ryc. 75c).

 b) Fragmenty naczynia, o  ceglastobrunatnej, chro-
powaconej powierzchni (ryc. 75d).

 c) Kubek, dwustożkowaty (?), z grubym uchem po-
łożonym na krawędzi wylewu. Ceramika barwy 
ciemnobrunatnej (ryc. 75e).

 d) Stożkowata misa o  płaskim dnie i  prostej krawę-
dzi wylewu. Ceramika barwy brunatnej, miej-
scami ceglastobrunatnej, gładzona. Wymiary: 
wys. 5,5 cm, śr. ok. 13 cm, śr. dna 7 cm.

 e) Fragment misy, z wgięciem pod krawędzią i du-
żym uchem, położonym powyżej wylewu naczy-
nia. Ceramika barwy czarnej (ryc. 76a).

 f) Fragment misy o prostej krawędzi wylewu, cera-
mika barwy ceglastej, gładzona.

 g) Fragmenty misy, o karbowanym wylewie, zdobio-
nej na powierzchni ornamentyką paznokciową. 
Ceramika barwy ceglastobrunatnej (ryc.  76b).

 h) Fragment naczynia, zdobionego ornamentyką 
pionowych żłobków. Ceramika barwy czarnej 
gładzona.

 i) 37  fr. ceramiki, barwy czarnej, ciemnobrunatnej 
i ceglastej, gładzonych i chropowaconych, w tym 
dwa fragmenty wylewów i  fragment zdobiony 
ornamentem dołków paznokciowych.

 j) Fragmenty skorodowanego bursztynu.

Palenisko nr  331

W rzucie poziomym obiekt czworokątny. Wypeł-
nisko barwy czarnej ze śladami spalenizny, w central-
nej części obiektu wystąpiła w  przybliżeniu kolista 
konstrukcja kamienna. W  profilu palenisko nieregu-
larne, w  części zachodniej i  środkowej trapezowate. 
W części wschodniej profil obiektu głębszy, o worko-
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watym kształcie. Dna paleniska płaskie, wyraźnie za-
znaczone. W części stropowej obiektu wystąpiły licz-
ne kamienie. Wymiary: długość na linii N-S: 210 cm, 
na linii W-E: 206 cm. Głębokość obiektu: do 103 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment jajowatego (?) naczynia, o krótkiej sła-
bo zaznaczonej szyjce, ceramika barwy jasno-
bruantnej, częściowo chropowacona. (ryc. 76c)

 b) Fragmenty naczynia, o  ceglastobrunatnej, czę-
ściowo chropowaconej powierzchni.

 c) Fragment misy (?), o  karbowanej powierzchni 
wylewu, ceramika barwy brunatnej, gładzona.

 d) Fragment misy z  uszkiem (?), ceramika barwy 
ciemnobrunatnej, gładzona.

 e) Fragmenty naczynia, zdobionego na powierzch-
ni ornamentem linii dołków paznokciowych, ce-
ramika barwy ceglastobr unatnej.

 f) 113  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzonych i  chropowaconych, w  tym 
sześć fragmentów wylewów (jeden z  nich zdo-
biony karbowaniem na krawędzi) oraz fragment 
brzuśca ze śladami po utrąconym uchu. Dwa 
z  fragmentów były zdobione ornamentem doł-
ków paznokciowych.

Jama nr  332

Obiekt o  nieregularnym rzucie, wydłużony na 
osi północ-południe. Wypełnisko barwy brunatnej, 
ze śladami spalenizny. Na powierzchni obiektu wystą-
piły liczne kamienie, zwłaszcza w jego części północ-
nej. W profilu obiekt nieregularny, południowa część 
płytka, nieckowata. Północna część profilu półkoli-
sta, z  wyraźnie zaznaczoną warstwą kamieni w  czę-
ści spągowej. Wymiary: długość na linii N-S: 172 cm, 
na linii W-E: 97 cm. Głębokość obiektu: do 33 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 14 fr. ceramiki, barwy ceglastobrunatnej, gładzo-
nych i chropowaconych.

Jama nr  333

Obiekt w  rzucie czworokątny, z  zaokrąglony-
mi narożnikami, wydłużony na osi wschód-zachód. 
Wypełnisko barwy brunatnej, ze śladami spalenizny. 
W profilu jama nieregularna trapezowata, z wyraźnie 
odcinającą się warstwą spalenizny w  części spągowej 
obiektu. Wymiary: długość na linii N-S: 92 cm, na li-
nii W-E: 135 cm. Głębokość obiektu: do 30 cm.
	 n	 Inwentarz:

 — brak.

Jama nr  334

Obiekt o  nieregularnym rzucie, wydłużony na 
osi NE-SW. Wypełnisko barwy brunatnej ze ślada-
mi spalenizny, zwłaszcza w  centralnej części obiektu. 
W profilu nieregularnie półkolista. Wymiary: długość 
na linii N-S: 72  cm, na linii W-E: 62  cm. Głębokość 
obiektu: do 40 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Mały, wtórnie przepalony fragment ceramiki.

Jama nr  335

Obiekt w rzucie owalny. Wypełnisko barwy bru-
natnej. W profilu jama nieregularna, o prostych ścia-
nach i  półkolistym dnie. Wymiary:  długość na linii 
N-S: 80 cm, na linii W-E: 82 cm. Głębokość obiektu: 
do 35 cm (ryc. 119).
	 n	 Inwentarz:

 a) Kubek gliniany, dwustożkowaty, ze słabo wyod-
rębnioną szyjką i  brzegiem wychylonym na ze-
wnątrz. U  nasady szyjki, w  górnej części brzu-
śca umieszczone niewielkie ucho. Ceramika 
barwy ceglastobrunatnej, gładzona. Wymia-
ry: wys.  9,5  cm, śr. otw. 12  cm, śr. dna 6,5  cm 
(ryc. 76d).

 b) Naczynie gliniane, jajowate, o  słabo wyodręb-
nionej szyjce, u  jej podstawy zachowały się śla-
dy trzech plastycznych guzków. Ceramika bar-
wy brunatnej, ze śladami obmazywania palcami. 
Wymiary: wys.  25  cm, śr. otw. 17  cm, śr. dna 
12,5 cm (ryc. 77a).

Jama nr  336

Obiekt o  nieregularnym rzucie, wydłużony na 
osi NE-SW. Wypełnisko barwy brunatnej. W  profilu 
jama nieregularna, o prostych ścianach i półkolistym 
dnie. Wymiary: długość na linii N-S: 95  cm, na linii 
W-E: 110 cm. Głębokość obiektu: do 60 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 4  fr. ceramiki, barwy ciemnobrunatnej i  cegla-
stobrunatnej, w  tym jeden fragment zdobiony 
ornamentem poziomej linii dołków paznokcio-
wych.

Jama nr  337

Nieregularny obiekt, w  przybliżeniu o  czwo-
rokątnym rzucie. Wypełnisko barwy brunatnej, ze 
śladami spalenizny. W  profilu jama regularna tra-
pezowata, o płaskim dnie. Wymiary: długość na linii 
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N-S: 85 cm, na linii W-E: 97 cm. Głębokość obiektu: 
do 35 cm.
 	n	 Inwentarz:

 a) 2  fr. ceramiki, barwy ciemnobrunatnej, gładzo-
ne, w  tym mały fragment wylewu.

Jama nr  338

Obiekt o czworokątnym rzucie. Wypełnisko bar-
wy brunatnej, ze śladami spalenizny. W  profilu jama 
regularna workowata, o płaskim dnie. Wymiary: dłu-
gość na linii N-S: 98 cm, na linii W-E: 105 cm. Głę-
bokość obiektu do 60 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 2  fr. ceramiki, barwy ceglastobrunatnej, gładzo-
ne w  tym mały fragment wylewu.

Jama nr  339

Obiekt o  nieregularnym kształcie, wydłużony na 
osi wschód-zachód. Wypełnisko barwy brunatnej, ze 
śladami spalenizny. W  południowo-wschodniej czę-
ści obiektu wystąpiło wyraźne skupienie kamieni, 
o  czworokątnym kształcie. W  profilu jama regular-
na workowata, o płaskim dnie. Wymiary: długość na 
linii N-S: 110  cm, na linii W-E: 220  cm. Głębokość 
obiektu: do 42 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Kamienny rozcieracz, częściowo zaokrąglony, 
o  silniej startym jednym z  boków. Wymiary: 
śr. 9 cm (ryc. 77b).

 b) 25 fr. ceramiki, barwy ceglastobrunatnej, gładzo-
nych i chropowaconych.

Jama nr  340

Niewielki obiekt o nieregularnym rzucie. Wypełni-
sko barwy brunatnej, w południowo-wschodniej części 
obiektu wystąpiła kamienna płyta. W profilu jama płyt-
ka, nieckowata. Wymiary: długość na linii N-S: 70 cm, 
na linii W-E: 65  cm. Głębokość obiektu: do 25  cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 6 fr. ceramiki, barwy ceglastobrunatnej,  gładzonych.

Jama nr  341

Obiekt o  nieregularnym, w  przybliżeniu owal-
nym kształcie. Wypełnisko barwy brunatnej, ze śla-
dami spalenizny. Na powierzchni obiektu wystąpiły 
pojedyncze kamienie. W  profilu jama regularna tra-
pezowata, o płaskim dnie. Wymiary: długość na linii 
N-S: 85 cm, na linii W-E: 90 cm. Głębokość obiektu: 
do 40 cm.

	 n	 Inwentarz:

 a) 27  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzone i  chropowacone, w  tym dwa 
fragmenty wylewów.

 b) Grudka zwietrzałego surowca bursztynowego.

Jama nr  342

Obiekt o  nieregularnym kształcie, wydłużony na 
osi wschód-zachód. Wypełnisko barwy brunatnej, 
miejscami ciemnobrunatnej. Na powierzchni obiek-
tu wystąpiły pojedyncze kamienie i  grudki polepy. 
W  profilu jama nieregularna, zagłębiona w  części 
wschodniej. Wymiary: długość na linii N-S: 170  cm, 
na linii W-E: 280 cm. Głębokość obiektu: do 102 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 27  fr. ceramiki, barwy ceglastej i  ceglastobrunat-
nej, gładzonych i chropowaconych.

Jama nr  343

Obiekt o  nieregularnym kształcie (zbliżonym do 
litery L), wydłużony na osi północ-południe. Wypełni-
sko barwy brunatnej. Na powierzchni obiektu wystąpiły 
pojedyncze kamienie. W profilu jama regularna, o pół-
kolistym dnie. Wymiary: długość na linii N-S: 301 cm, 
na linii W-E: 185  cm. Głębokość obiektu: do 60  cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment naczynia, z  plastycznym guzem przy 
krawędzi wylewu.

 b) 82  fr. ceramiki, barwy czarnej i  ceglastobrunat-
nej, gładzonych i  chropowaconych (część ze śla-
dami obmazywania palcami), w  tym mały frag-
ment wylewu.

Ar 63W, ćwiartka C 
(z powierzchni ara podczas eksploracji)

	 n	 Inwentarz:

 a) Mały fragment talerza, o  prostej krawędzi wyle-
wu, ceramika barwy ceglastobrunatnej,  gładzona.

 b) Fragmenty naczynia sitowatego, ceramika barwy 
brunatnej, gładzona.

 c) 414  fr. ceramiki, barwy w  większości ceglasto-
brunatnej i  ceglastej, gładzone i  chropowacone, 
w  tym cztery fragmenty wylewów i  fragment 
przydenny.

Ar 122, z  powierzchni ara

	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment talerza, o  prosto ściętej krawędzi, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej.
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 b) Fragment naczynia, z  uchem przy krawędzi wy-
lewu, ceramika barwy ceglastej, gładzona.

 c) 97  fr. ceramiki, barwy od czarnej do ceglastej, 
w  tym dwa fragmenty wylewów.

Ar 110E, ćwiartka A  i C, z  powierzchni ara

	 n	 Inwentarz:

 a) Mały fragment misy z  wgięciem pod krawędzią, 
ceramika barwy ciemnobrunatnej.

 b) 212 fr. ceramiki, barwy w większości ceglastej i ce-
glastobrunatnej, gładzonych i  chropowaconych, 
w tym pięć fragmentów wylewów i fragment ucha.

 c) Drobne bryłki zwietrzałego surowca bursztyno-
wego.

Ar 55W, ćwiartka A  i A/B; 
Ar 58W, ćwiartka C; 
Ar 82, ćwiartka C-D; 
Ar 90 E, ćwiartka A; 

z  powierzchni

	 n	 Inwentarz:

 a) 224 fr. ceramiki, barwy w większości ceglastej i ce-
glastobrunatnej, w  tym jeden fragment wylewu.

 b) Dwanaście drobnych fragmentów surowca 
bursztynowego.

 c) Bardzo drobne bryłki zwietrzałego surowca 
bursztynowego.

Ar 91E, ćwiartka A, z  powierzchni

	 n	 Inwentarz:

 a) Sześć bryłek zwietrzałego bursztynu.
 b) Bardzo drobne bryłki zwietrzałego surowca 

bursztynowego.

Ar 110, ćwiartka A, z  powierzchni

	 n	 Inwentarz:

 a) Fragmenty dwustożkowatego naczynia, o  łagod-
nym załomie brzuśca, ceramika barwy czarnej, 
gładzona (ryc. 77c).

 b) 217  fr. ceramiki, barwy od czarnej do cegla-
stej, gładzonych i  chropowaconych, w  tym sześć 
fragmentów wylewów i dwa fragmenty uch.

 c) Bryłki surowca bursztynowego.

Ar 102E, ćwiartka A, z  powierzchni

	 n	 Inwentarz:

 a) 21  fr. ceramiki, barwy czarnej i  ceglastobrunat-
nej, gładzonych i  chropowaconych, w  tym mały 
fragment wylewu.

 b) Drobne bryłki zwietrzałego surowca bursztynowego.
 c) Kilkadziesiąt grudek polepy.

Ar 106, ćwiartka C, E, 
z  powierzchni

	 n	 Inwentarz:

 a) Mały fragment naczynia sitowatego, ceramika 
barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 b) 889 fr. ceramiki, w większości ceglastych i cegla-
stobrunatnych, gładzonych i  chropowaconych, 
w  tym dziewięć fragmentów wylewów i  dwa 
fragmenty przydenne.

 c) Bardzo drobne bryłki zwietrzałego surowca 
bursztynowego.

Ar 118, ćwiartka C, z  powierzchni

	 n	 Inwentarz:

 a) Bardzo drobne bryłki zwietrzałego surowca 
bursztynowego.

Ar 118 E, ćwiartka A, z  powierzchni

	 n	 Inwentarz:

 a) 112  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzonych i  chropowaconych, w  tym 
trzy fragmenty wylewów.

Ar 114E, ćwiartka C, z  powierzchni

	 n	 Inwentarz:

 a) 159  fr. ceramiki, barwy ceglastej i  ceglastobru-
natnej, gładzonych i chropowaconych.

 b) Bardzo drobne bryłki zwietrzałego surowca 
bursztynowego.

Ar 122, ćwiartka C, z  powierzchni

	 n	 Inwentarz:

 a) Bardzo drobne bryłki zwietrzałego surowca 
bursztynowego.

Ar 99, ćwiartka C, z  powierzchni

	 n	 Inwentarz:

 a) Dwie bryłki zwietrzałego bursztynu.

Ar 10W, ćwiartka D, z  powierzchni

	 n	 Inwentarz:

 a) Dwie bryłki zwietrzałego bursztynu.

Ar 7W, ćwiartka B, z  powierzchni

	 n	 Inwentarz:

 a) Dwie bryłki zwietrzałego bursztynu.
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 b) Drobne bryłki zwietrzałego surowca bursztyno-
wego.

Ar 98W, ćwiartka D, z  powierzchni

	 n	 Inwentarz:

 a) Drobne bryłki zwietrzałego surowca bursztyno-
wego.

Ar 63W, ćwiartka B, z  powierzchni

	 n	 Inwentarz:

 a) Bardzo drobne bryłki zwietrzałego surowca 
bursztynowego.

Ar 11W, ćwiartka B, z  powierzchni

	 n	 Inwentarz:

 a) Bryłka zwietrzałego bursztynu.

Ar 59W, ćwiartka A, z  powierzchni

	 n	 Inwentarz:

a) Dwie bryłki zwietrzałego bursztynu.

Ar 18E, ćwiartka C, 
odcinek sondażowy, eksploracja

	 n	 Inwentarz:

 a) 106  fr. ceramiki, barwy brunatnej, ceglastobru-
natnej i  ceglastej (część z  fragmentów wtórnie 
przepalona), gładzonych i chropowaconych.

Materiał zebrany luźno 
z  powierzchni wykopów

	 n	 Inwentarz:

 a) 21  fr. ceramiki, barwy ceglastej i  ceglastobrunat-
nej, gładzonych i  chropowaconych, w  tym frag-
ment wylewu.

Ar 118, warstwa kulturowa, eksploracja

	 n	 Inwentarz:

 a) Przedmiot gliniany, gruszkowaty, wymiary: 
wys. 2 cm, śr. 3,3 cm (ryc. 77d).

 b) Mały fragment naczynia sitowatego, ceramika 
barwy brunatnej (ryc. 77e).

 c) 570  fr. ceramiki, barwy od ciemnoczarnej do 
ceglastej, gładzonych i  chropowaconych, w  tym 
fragment wylewu, trzy fragmenty przydenne 
i  fragment ucha. Jeden z  fragmentów ze zbioru 
był zdobiony ornamentyką paznokciową.

Z powierzchni osady

	 n	 Inwentarz:

 a) Mały fragment talerza, o  półkolistej krawędzi, 
ceramika barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 b) 171 fr. ceramiki, barwy od czarnej i ciemnoczar-
nej po ceglastą, w  tym pięć fragmentów wyle-
wów i  trzy fragmenty uch.

 c) Drobne bryłki zwietrzałego surowca bursztynowego.

Badania wykopaliskowe 
w  1976 roku

Jama nr  344

Obiekt o  owalnym kształcie, wydłużony na osi 
NE-SW. Wypełnisko barwy brunatnej, miejscami 
czarnej. Na powierzchni obiektu wystąpił bursztyn 
i  grudki polepy. W  profilu jama płytka nieckowata, 
w  warstwie spągowej obiektu wystąpiła warstwa spa-
lenizny. Wymiary:  długość na linii NW-SE: 105  cm, 
na linii SW-NE: 80 cm. Głębokość obiektu: do 21 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Mała bryłka zwietrzałego bursztynu.

Jama nr  345

Obiekt o  nieregularnym kształcie, wydłużony na 
osi NW-SE. Wypełnisko barwy szarej i  brunatnej, 

na powierzchni obiektu wystąpiły pojedyncze grud-
ki polepy. Dla obiektu wykonano dwa profile na linii 
NW-SE. W profilu jama nieregularna, o v-kształtnym 
zagłębieniu w  środkowej części obiektu. Wymiary: 
długość na linii NW-SE: 170  cm, na linii SW-NE: 
150 cm. Głębokość obiektu: do 56 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 3  fr. ceramiki, barwy ceglastobrunatnej, gładzo-
ne.

 b) Grudka zwietrzałego bursztynu.

Palenisko nr  346

Obiekt o nieregularnym kształcie, z licznymi, sil-
nie spękanymi kamieniami na powierzchni obiektu 
i  śladami spalenizny. W  profilu płytkie, nieckowate. 
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Wymiary: długość na linii N-S: 95 cm, na linii W-E: 
maks. 90 cm. Głębokość obiektu: do 10 cm.
	 n	 Inwentarz:

 — brak.

Jama nr  347

Nieregularna, o rozlanym kształcie, wydłużona na 
linii NE-SW. Wypełnisko barwy ciemnobrunatnej. Na 
powierzchni obiektu wystąpiły grudki polepy. W pro-
filu jama nieregularna, z  wyraźnym zagłębieniem 
w części środkowej obiektu (w przybliżeniu v-kształt-
na). Wymiary: długość na linii N-S: maks. 150 cm, na 
linii W-E: maks. 95 cm. Głębokość obiektu: do 40 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 6  fr. ceramiki, barwy ceglastobrunatnej, gładzo-
nych i chropowaconych.

 b) Mała bryłka zwietrzałego bursztynu.
 c) Kilkanaście grudek polepy.

Palenisko nr  348

Jama o nieregularnym kształcie, zniszczona, skła-
dająca się z  trzech skupisk, z  pojedynczymi spęka-
nymi kamieniami na powierzchni obiektu i  śladami 
spalenizny. W  profilu wszystkie części obiektu niec-
kowate. Wymiary (każdej z koncentracji): długość na 
linii N-S: 50–80 cm, na linii W-E: 35–65 cm. Głębo-
kość: do 10–15 cm.
	 n	 Inwentarz:

 — brak.

Jama nr  349

Obiekt o  nieregularnym, silnie rozlanym kształ-
cie, wyróżniał się obecnością ciemnobrunatnego 
wypełniska ze śladami spalenizny. W  profilu obiekt 
nieregularny, nieckowaty. Wymiary: długość na linii 
N-S: 275 cm, na linii W-E: 285 cm. Głębokość obiek-
tu: do 38 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 20  fr. ceramiki, barwy ceglastobrunatnej i  cegla-
stej, gładzonych i  chropowaconych, w  tym mały 
fragment wylewu.

Palenisko nr  350

Obiekt o  owalnym kształcie, ze śladami spaleni-
zny i  licznymi kamieniami. W profilu obiekt półkoli-
sty, pod warstwą kamieni w  spągu obiektu wystąpiła 
odseparowana warstwa spalenizny. Wymiary: długość 
na linii N-S: 100  cm, na linii W-E: 125  cm. Głębo-
kość: do 30 cm.

	 n	 Inwentarz:

 — brak

Jama nr  351

Jama o  nieregularnym kształcie, wydłużona na 
linii NW-SE. Wypełnisko obiektu barwy ciemnobru-
natnej. W  profilu jama bardzo płytka, nieckowata. 
Wymiary: długość na linii NW-SE: maks. 160 cm, na 
linii NE-SW: 90 cm. Głębokość obiektu: do 10 cm.
	 n	 Inwentarz:

 — brak.

Jama nr  352

Obiekt o nieregularnym kształcie, wydłużony na 
osi NW-SE. Wyróżniał się obecnością ciemnobru-
natnego wypełniska, na powierzchni obiektu wystą-
piły fragmenty ceramiki. W  profilu jama regularna, 
workowata, o  płaskim dnie, wystąpiły w  niej poje-
dyncze kamienie. Wymiary: długość na linii NE-SW: 
maks. 140 cm, na linii NW-SE: maks. 90 cm. Głębo-
kość obiektu: do 80 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragmenty talerza, o  pogrubionej krawędzi, 
ceramika barwy ceglastobrunatnej, gładzona 
(ryc. 78a).

 b) Fragment talerza, o prosto ściętej krawędzi, zdo-
bionego na powierzchni ornamentyką paznok-
ciową, ceramika barwy ceglastobrunatnej, gła-
dzona (ryc. 78b).

 c) 79  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzonych i  chropowaconych (niektóre 
ze śladami obmazywania palcami), w  tym pięć 
fragmentów wylewów.

 d) Mała grudka silnie zwietrzałego bursztynu.

Jama nr  353

Obiekt o  nieregularnym kształcie, wydłużonym 
na osi wschód-zachód. Wyróżniała się obecnością 
ciemnobrunatnego wypełniska. W  profilu regular-
na, półkolista. Wymiary: długość na linii NE-SW: 
maks. 190 cm, na linii NW-SE: maks. 15 cm. Głębo-
kość obiektu: do 50 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Mała bryłka zwietrzałego bursztynu.

Jama nr  354

Duży nieregularny obiekt, wydłużony na osi pół-
noc-południe. Wypełnisko barwy szarej i  szaro-bru-
natnej. Dla obiektu wykonano trzy cięcia profilowe, 
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łączące się w  jego centralnej części. Profil obiektu 
nieregularnie trapezowaty. Wymiary: długość na linii 
N-S: 115 cm, na linii W-E: 185 cm. Głębokość obiek-
tu: do 50 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 15  fr. ceramiki, barwy ciemnobrunatnej i  cegla-
stobrunatnej, gładzonych i chropowaconych.

 b) Mała bryłka zwietrzałego bursztynu.

Palenisko nr  355

Niewielki obiekt o  owalnym kształcie. Zawierał 
pojedyncze przepalone kamienie, ze śladami spaleni-
zny. W  profilu płytki, nieckowaty. Wymiary: długość 
na linii N-S: 45  cm, na linii W-S: 50  cm. Głębokość 
obiektu: do 10 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 18  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej oraz ceglastej, gładzonych i  chropowaco-
nych.

Jama nr  356

W rzucie poziomym nieregularna, wydłużona na 
osi NE-SW. Wypełnisko barwy brunatnej, miejscami 
ciemnobrunatnej. W  profilu obiekt płytki, nieckowa-
ty. Wymiary: długość na linii N-S: 190  cm, na linii 
W-E: 140 cm. Głębokość obiektu: do 25 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 4  fr. ceramiki, barwy ciemnobrunatnej i  cegla-
stobrunatnej, gładzone.

Jama nr  357

W rzucie poziomym nieregularna, wydłużona 
na osi N-S. Wypełnisko barwy brunatnej, miejscami 
ciemnobrunatnej. W  profilu obiekt płytki, niecko-
waty, workowato przegłębiony w  części południowej 
profilu. Wymiary: długość na linii N-S: 140  cm, na 
linii W-E: 85 cm. Głębokość obiektu: do 50 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 10  fr. ceramiki, barwy ceglastej, gładzonych 
i chropowaconych.

Jama nr  358

Duży obiekt o nieregularnym kształcie, wydłużo-
ny na osi W-E. Składał się z dwóch jajowatych, połą-
czonych ze sobą skupień (północnego i  południowe-
go). Wypełnisko barwy brunatnej, miejscami czarnej. 
Na powierzchni obiektu wystąpiły pojedyncze grudki 
polepy. Dla obiektu wykonano trzy profile, dwa bie-
gnące po osi W-E i  trzeci na linii NE-SW. W profilu 

obydwie części jamy półkoliście zagłębione w ziemię. 
Wymiary: długość na linii N-S: 285 cm, na linii W-S: 
300 cm. Głębokość obiektu: do 42 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment naczynia sitowatego, ceramika barwy 
ceglastobrunatnej (ryc. 78c).

 b) 2 fr. ceramiki, barwy ceglastobrunatnej,  gładzone.
 c) Fragmenty bardzo silnie rozkruszonych bryłek 

bursztynu.

Jama nr  359

W rzucie poziomym kolista. Wypełnisko barwy 
brunatnej, miejscami czarnej. W profilu obiekt płytki, 
nieckowaty. Wymiary: długość na linii N-S: 85  cm, 
na linii W-E: 82 cm. Głębokość obiektu: do 20 cm.
	 n	 Inwentarz:

 — brak.

Palenisko nr  360

Duży obiekt o  nieregularnym kształcie, wydłu-
żony na osi wschód-zachód. Wypełnisko barwy bru-
natnej, miejscami czarnej. W zachodniej i  środkowej 
części obiektu wyróżniło się koliste skupienie ciem-
niejszego piasku z  kamieniami i  grudkami polepy. 
Dla obiektu wykonano dwa profile, oba biegnące po 
osi wschód-zachód. Wschodnia część profilu płyt-
ka, nieckowata, zachodnia półkolista (u-kształtna). 
W  zachodniej części profilu wystąpiła duża ilość ka-
mieni, z oddzielającą się warstwą spalenizny w spągu 
obiektu. Wymiary: długość na linii N-S: 135  cm, na 
linii W-S: 210 cm. Głębokość obiektu: do 65 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 6  fr. ceramiki, barwy brunatnej i ceglastobrunat-
nej, gładzonych i chropowaconych.

Jama nr  361

Nieregularny obiekt o  rozmytym kształcie, wy-
dłużony na osi NE-SW. Wypełnisko barwy szarej. 
W profilu obiekt nieregularny, nieckowaty, z zagłębie-
niem w  części południowo-zachodniej profilu (zbli-
żonym do v-kształtnego). Wymiary: długość na linii 
NE-SW: 215  cm, na linii W-E: 165  cm. Głębokość 
obiektu: do 47 cm.
	 n	 Inwentarz:

 — brak.

Palenisko nr  362

Duży obiekt o  nieregularnym kształcie, wydłu-
żony na osi NW-SE. Wypełnisko barwy czarnej, na 
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powierzchni obiektu wystąpiły liczne przepalone ka-
mienie. W  profilu obiekt bardzo płytki, nieckowaty. 
Wymiary: długość na linii NE-SW: 190  cm, na linii 
W-S: 180 cm. Głębokość obiektu: do 20 cm.
	 n	 Inwentarz:

 — brak.

Jama nr  363

Nieregularny obiekt o  rozmytym kształcie, wy-
dłużony na osi północ-południe. Wypełnisko bar-
wy brunatnej, miejscami czarnej. W  profilu obiekt 
nieregularny, przegłębiony w  części środkowej. Wy-
miary:  długość na linii N-S: 265  cm, na linii W-E: 
215 cm. Głębokość obiektu: do 50 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 7  fr. ceramiki, barwy brunatnej i ceglastobrunat-
nej, głdzonych i chropowaconych.

 b) Bryłka zwietrzałego bursztynu.

Jama nr  364

Nieregularny obiekt o rozmytym kształcie, wydłu-
żony na osi NW-SE. Wypełnisko barwy szarej. W pro-
filu obiekt nieregularny, nieckowaty, z  zagłębieniem 
w  części środkowej profilu (zbliżonym do v-kształt-
nego). Wymiary:  długość na linii N-S: 100  cm, na 
linii W-E: 105  cm. Głębokość obiektu: do 36  cm.
	 n	 Inwentarz:

 — brak.

Jama nr  365

Nieregularny obiekt o  rozmytym kształcie, wy-
dłużony na osi N-S. Wypełnisko barwy szarej. W pro-
filu obiekt nieregularny, nieckowaty, z  zagłębieniem 
w  części środkowej profilu (zbliżone do u-kształtne-
go). Wymiary:  długość na linii N-S: 220  cm, na linii 
W-E: 140 cm. Głębokość obiektu: do 60 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) Fragmenty naczynia, grubościennego, o  pła-
skim dnie i  ceglastobrunatnej, obmazywanej po-
wierzchni (ryc. 78d).

 b) Fragmenty dwustożkowatego naczynia, o  pro-
stym wylewie, cienkościennego, ceramika barwy 
czarnej, gładzona (ryc. 78e).

 c) Fragment talerza, o  prosto ściętej krawędzi, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 d) Fragment talerza, o  prosto ściętej krawędzi, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 e) Fragment misy, o  prostej krawędzi wylewu, ce-
ramika barwy czarnej gładzona.

 f) 81  fr. ceramiki, barwy czarnej i  ceglastobrunat-
nej, gładzonych i  chropowaconych, w  tym dwa 
fragmenty wylewów.

Jama nr  366

Nieregularny obiekt o  owalnym kształcie, czę-
ściowo rozmytym w  części zachodniej. Wypełnisko 
barwy brunatno-szarej. W  profilu obiekt nieregular-
ny, nieckowaty, z  przegłębieniem w  części środkowej 
obiektu. Wymiary: długość na linii N-S: 220  cm, na 
linii W-E: 200 cm. Głębokość obiektu: do 55 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 4 fr. ceramiki, barwy ceglastobrunatnej, gładzone.

Jama nr  367

W rzucie poziomym obiekt owalny. Wypełni-
sko barwy szarej i  brunatnej, ze śladami spalenizny. 
W profilu jama bardzo płytka, nieckowata. Wymiary: 
długość na linii N-S: 80  cm, na linii W-E: 100  cm. 
Głębokość obiektu: do 8 cm.
	 n	 Inwentarz:

 — brak.

Jama nr  368

W rzucie poziomym obiekt nieregularny, silnie 
wydłużony na osi północ-południe. Wypełnisko bar-
wy szarej i  brunatnej, ze śladami spalenizny w  połu-
dniowej części jamy. W  profilu obiekt nieregularny, 
z  niewielkim przegłębieniem w  części południowej. 
Wymiary: długość na linii N-S: 80 cm, na linii W-E: 
100 cm. Głębokość obiektu do 8 cm (ryc. 120).
	 n	 Inwentarz:

 — brak.

Jama nr  369

Nieregularny obiekt, silnie wydłużony na osi 
północ-południe. Wypełnisko szarej i  brunatnej, na 
powierzchni jamy wystąpiły pojedyncze grudki po-
lepy. W  profilu obiekt nieregularny, z  dwoma prze-
głębieniami w  części środkowej i  południowej. Wy-
miary:  długość na linii N-S: 380  cm, na linii W-E: 
200 cm. Głębokość obiektu: do 95 cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 2 fr. ceramiki, barwy ceglastobrunatnej, gładzone.
 b) Mała grudka zwietrzałego bursztynu.

Palenisko nr  370

Niewielki obiekt o  kolistym kształcie. Zawierał 
pojedyncze przepalone kamienie, ze śladami spaleni-
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zny. W  profilu palenisko bardzo płytkie, nieckowate. 
Wymiary: długość na linii N-S: 70  cm, na linii W-S: 
60 cm. Głębokość obiektu: do 15 cm.
	 n	 Inwentarz:

 — brak.

Jama nr 371

W rzucie poziomym obiekt o rozmytym kształcie, 
silnie wydłużony na osi północ-południe. Wypełni-
sko barwy ciemnobrunatnej. W profilu obiekt płytki, 
nieckowaty. Wymiary: długość na linii N-S: 170  cm, 
na linii W-E: 85  cm. Głębokość obiektu: do 22  cm.
	 n	 Inwentarz:

 a) 4  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ciemnobrunat-
nej, gładzone i chropowacone, w tym mały frag-
ment wylewu. 

Jama nr 372

W rzucie poziomym obiekt o  jajowatym kształ-
cie, wydłużony na osi NW-SE. Wypełnisko bar-
wy ciemnobrunatnej. W  profilu obiekt zagłębiony, 
kształtu półkolistego, z  odcinającą się warstwą ciem-
niejszego piasku w  części spągowej obiektu. Wymia-
ry: długość na linii NW-SE: 280 cm, na linii NW-SE: 
maks. 110 cm. Głębokość obiektu: do 33 cm.
 	n	 Inwentarz:

 a) Fragment ceramiki, barwy ceglastobrunatnej, 
gładzony.

 b) Fragmenty bardzo silnie rozkruszonej grudki 
bursztynu.

Ar 1, wykop I, ćwiartka C, z  powierzchni

	 n	 Inwentarz:

 a) Mała bryłka zwietrzałego bursztynu.

Ar 1, wykop II, luźne

	 n	 Inwentarz:

 b) Cztery grudki zwietrzałego bursztynu.

Wykop I, ćwiartka 2, z  powierzchni

	 n	 Inwentarz:

 a) Mała bryłka zwietrzałego bursztynu.

Wykop I, ćwiartka 3, z  powierzchni

	 n	 Inwentarz:

 a) Miniaturowe naczynie gliniane, dwustożkowate, 
o wydłużonej cylindrycznej szyjce, ceramika barwy 
brunatnej, gładzona. Wymiary: wys. 5,5 cm, śr. dna 
4 cm, śr. otw. 4,5 cm (ryc. 78f).

Wykop I, ćwiartka 5 – z  powierzchni

	 n	 Inwentarz:

 a) Bryłka przetopionego brązu.
 b) Siedem małych bryłek zwietrzałego bursztynu.

Wykop I, ćwiartka 6 – z powierzchni

	 n	 Inwentarz:

 a) Dwanaście bryłek zwietrzałego bursztynu.

Wykop I

	 n	 Inwentarz:

 a) Mała bryłka zwietrzałego bursztynu.

Wykop Ij

	 n	 Inwentarz:

 a) Mała bryłka zwietrzałego bursztynu.

Ar 6, Wykop I, ćwiartka C

	 n	 Inwentarz:

 a) 8  fr. ceramiki, barwy ciemnobrunatnej i  cegla-
stobrunatnej, gładzonych i chropowaconych.

Ar 6, Wykop I

	 n	 Inwentarz:

 a) Bryłka bursztynu.

Ar 10, Wykop I, ćwiartka A, z  powierzchni

	 n	 Inwentarz:

 a) Mała bryłka zwietrzałego bursztynu.

Ar 10, Wykop I, ćwiartka D, z  powierzchni

	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment naczynia z  uchem położonym na kra-
wędzi wylewu, ceramika barwy brunatnej, gła-
dzona.

 b) 10 fr. ceramiki, barwy ceglastobrunatnej, gładzo-
nych i  chropowaconych, w  tym fragment przy-
denny.

 c) Kilkanaście grudek polepy.

Ar 8, Wykop I, ćwiartka A, z  powierzchni

	 n	 Inwentarz:

 a) Mała bryłka bursztynu.

Ar 8, Wykop I, ćwiartka D, z  powierzchni

	 n	 Inwentarz:

 a) 15  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzonych i chropowaconych.
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 b) Kilka grudek polepy.

Ar 8, Wykop I, ćwiartka B, z  powierzchni 

	 n	 Inwentarz:

 a) Mała bryłka bursztynu.

Ar 8, Wykop I, ćwiartka C, z  powierzchni

	 n	 Inwentarz:

 a) 4  fr. ceramiki, barwy brunatnej i ceglastobrunat-
nej, gładzone i chropowacone.

 b) Kilka grudek polepy.

Ar 8, Wykop II, ćwiartka A, z  powierzchni

	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment bryłki bursztynu.

Ar 9, Wykop IS, ćwiartka A, z  powierzchni

	 n	 Inwentarz:

 a) Mała bryłka rozkruszonego bursztynu.

Ar 9–10–11, Wykop I, z  powierzchni

	 n	 Inwentarz:

 a) 42  fr. ceramiki, barwy ciemnobrunatnej i  cegla-
stobrunatnej, gładzone i  chropowacone, w  tym 
dwa fragmenty wylewów. Jeden z  fragmentów 
ceramiki ze zbioru był zdobiony ornamentyką 
paznokciową.

Ar 10, Wykop I, ćwiartka B, z  powierzchni

	 n	 Inwentarz:

 a) 2  fr. ceramiki, barwy ciemnobrunatnej i  cegla-
stobrunatnej, gładzone i chropowacone.

Ar 10, Wykop I, z  powierzchni

	 n	 Inwentarz:

 a) 7  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobrunat-
nej, gładzonych i  chropowaconych, w  tym frag-
ment ucha naczynia. Jeden z fragmentów cerami-
ki ze zbioru był zdobiony ornamentyką rytej linii.

Ar 12, Wykop II, z  powierzchni

	 n	 Inwentarz:

 a) Mała bryłka zwietrzałego bursztynu.

Wykop I, ćwiartka 1, z  powierzchni

	 n	 Inwentarz:

 a) 83  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzone i  chropowacone, w  tym trzy 
fragmenty wylewów.

Wykop I, ćwiartka 3, z  powierzchni

	 n	 Inwentarz:

 a) 86  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej oraz ceglastej, gładzonych i  chropowa-
conych, w  tym trzy fragmenty wylewów i  frag-
ment przydenny.

Wykop I, ćwiartka 2 i  3, z  powierzchni

	 n	 Inwentarz:

 a) 324  fr. ceramiki, barwy czarnej, brunatnej i  cegla-
stobrunatnej, gładzone i chropowacone, w tym sie-
dem fragmentów wylewów i  fragment przydenny.

Wykop I, ćwiartka 5, świadek W

 	n	 Inwentarz:

 a) 4  fr. ceramiki, barwy czarnej, brunatnej i  cegla-
stobrunatnej, w  tym fragment wylewu.

Wykop I, ćwiartka 5, z  powierzchni (oczyszczanie)

	 n	 Inwentarz:

 a) 93  fr. ceramiki, barwy brunatnej, ciemnobrunat-
nej i  ceglastobrunatnej, w  tym trzy fragmenty 
wylewów i  fragment ucha naczynia. Dwa frag-
menty ze zbiory były zdobione, jeden z  nich or-
namentem rytych linii, drugi ornamentyką pa-
znokciową.

 b) Dwie małe bryłki silnie zwietrzałego bursztynu.

Wykop I, ćwiartka 5 i  6

	 n	 Inwentarz:

 a) Fragment dwustożkowatego naczynia, o  ostrym 
załomie brzuśca, ceramika barwy ceglastobru-
natnej, gładzona.

 b) Fragment naczynia, ze śladem po utrąconym 
uchu, ceramika barwy ciemnobrunatnej,  gładzona.

 c) 96  fr. ceramiki, barwy ciemnobrunatnej i  cegla-
stobrunatnej, w  tym fragment wylewu i  frag-
ment ucha naczynia.

Wykop I, ćwiartka 6, z  powierzchni

	 n	 Inwentarz:

 a) Fragmenty naczynia, z  uchem przy krawędzi 
wylewu, ceramika barwy brunatnej, miejscami 
ceglastobrunatnej, gładzona.

 b) Fragmenty naczynia, o  ceglastobrunatnej obma-
zywanej powierzchni.

 c) 75  fr. ceramiki, barwy czarnej, ciemnobrunat-
nej i  ceglastobrunatnej, gładzonych i  chropowa-
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conych, w  tym cztery fragmenty wylewów, frag-
ment ucha i  fragment płaskiego dna naczynia.

 d) Mała grudka silnie zwietrzałego bursztynu.

Wykop II, ar 5, ćwiartka B, z  powierzchni

	 n	 Inwentarz:

 a) 2  fr. ceramiki, barwy ceglastobrunatnej, chropo-
wacone.

Wykop II, ar 9, ćwiartka C, z  powierzchni

	 n	 Inwentarz: 

 a) Fragment ceramiki, barwy ceglastobrunatnej, 
gładzony.

 b) Kilka grudek polepy.

Wykop I, luźne z  powierzchni

	 n	 Inwentarz:

 a) 53  fr. ceramiki, barwy brunatnej i  ceglastobru-
natnej, gładzone i  chropowacone, w  tym dwa 
fragmenty wylewów.

Wykop I, ćwiartka 5 i  6 (warstwa kulturowa)

	 n	 Inwentarz:

 a) Trzy fragmenty naczyń sitowatych, ceramika 
barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 b) Fragment talerza, o prosto ściętej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc.  79a).

 c) Fragment talerza, o  półkolistej (?) krawędzi, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 d) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 e) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc. 79b).

 f) Fragment talerza, o  prosto ściętej krawędzi, 
zdobionego na powierzchni ornamentyką pa-
znokciową, ceramika barwy ceglastej, gładzona 
(ryc. 79c).

 g) Fragment talerza, o prosto ściętej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc.  79d).

 h) Fragment talerza, o  prosto ściętej krawędzi, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 i) Fragment talerza, o ukośnie ściętej krawędzi, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 j) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, zdobio-
nego na powierzchni ornamentyką dołków pa-
znokciowych, ceramika barwy ceglastobrunatnej, 
gładzona (ryc. 79e).

 k) Fragment talerza, o  prosto ściętej krawędzi, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 l) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona (ryc. 80a).

 m) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 n) Fragment talerza, o prosto ściętej krawędzi, zdo-
bionego na powierzchni ornamentyką dołków 
paznokciowych, ceramika barwy ceglastobrunat-
nej, gładzona.

 o) Fragment talerza, o  prosto ściętej krawędzi, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 p) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 q) Fragment talerza, o półkolistej krawędzi, cerami-
ka barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 r) Fragment talerza, o  prosto ściętej krawędzi, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 s) Fragment talerza, o  prosto ściętej krawędzi, ce-
ramika barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 t) Fragment talerza, o prosto ściętej krawędzi, zdo-
bionego linią dołków paznokciowych, ceramika 
barwy ceglastobrunatnej, gładzona.

 u) Fragment misy, o  prostej krawędzi, zdobionej 
ornamentyką paznokciową, ceramik barwy ce-
glastobrunatnej.

 v) 4528  fr. ceramiki, barwy od czarnej do ceglastej, 
gładzonych i  chropowaconych, w  tym łącznie 
siedemdziesiąt trzy fragmenty wylewów, szesna-
ście fragmentów uch i  fragment płaskiego dna 
naczynia. Ceramika ze zbioru była zdobiona or-
namentem linii rytych, karbowanej listwy pla-
stycznej, gałązki jodełki i dołkami paznokciowy-
mi (ryc. 80b).

Ćwiartka 3, wykop I, z  powierzchni

	 n	 Inwentarz:

 a) Bryłka zwietrzałego bursztynu.

Luźne z  powierzchni stanowiska

	 n	 Inwentarz:

 a) 32 fr. ceramiki, barwy czarnej, brunatnej i cegla-
stobrunatnej, gładzone i  chropowacone, w  tym 
mały fragment wylewu.
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W trakcie analizy ruchomego materiału zabyt-
kowego przyjęto założenie o  rozdziale fragmentów 
naczyń i  ceramiki o  nieokreślonej formie. Jest to 
sposób analogiczny do przyjętego w  przypadku pu-
blikowanych materiałów z okresu wczesnej epoki że-
laza ze stanowiska w  Węgrach (Fudziński  P., 2015). 
Przy opisie materiału wykorzystano standardy opi-
sowe i  terminologię wypracowaną przez ośrodek 
gdański19 w  studiach materiałowych nad zabytkami 
z okresu wczesnej epoki żelaza. W przypadku naczyń 
lub ich fragmentów możliwych do określenia pod 
względem formy zastosowano następującą metody-
kę, gdzie podstawą wyróżniania grup funkcjonalnych 
były wskaźniki szerokościowe i wysokościowe naczy-
nia oraz detale budowy części przydennych, brzuś-
ca i  wylewów. Przy analizie wykorzystano następują-
ce wartości: wysokość (a), średnica dna (b), średnica 
wylewu (c), średnica dna (d), czy średnica względ-
na (e). Osobnym elementem była obserwacja zdo-
bień, w  tym przypadku podzielonych na dwie grupy. 
Pierwszą tworzyły właściwe formy ornamentacji ry-
tej, kłutej lub szarpanej. Drugą tworzyły formy pla-
styczne, związane z  ingerencją w  formę właściwego 
naczynia, jak na przykład karbowanie wylewu, listwy 
plastyczne, czy pseudouszka plastyczne przy krawędzi 
wylewu. Analizę tę wsparły wyniki uzyskane w  dro-
dze wieloletnich działań prowadzonych w  ośrodku 
gdańskim, zdefiniowanym przede wszystkim dzięki 
pracom L.  J.  Łuki (np. Łuka  L.  J., 1966), a  rozwinię-
tych szczegółowo między innymi przez M.  Fudziń-
skiego i  P.  Fudzińskiego (Fudziński  M., Fudziński  P., 

 19 W nawiasach podano odniesienia wyróżnionych typów 
do podziału wypracowanego w  ramach tzw. szkoły poznańskiej 
dla materiałów epoki brązu i  wczesnej epoki żelaza (por. Igna-
czak  M., 2002, 2004). Zabieg ten podyktowany jest potrzebą 
wprowadzenia sposobów translacji dwóch funkcjonujących rów-
nolegle metod systematyki morfologii naczyń.

2011) i P. Fudzińskiego (Fudziński P., 2011). Prace te 
zakładały wyróżnienie następujących typów naczyń:
 a) dwustożkowate
 b) baniaste
 c) formy wazowate
 d) formy jajowate
 e) kubki
 f) dzbany
 g) misy
 h) talerze
 i) naczynia sitowate
 j) formy naczyń tzw. nieokreślone tzn. o zaznaczo-

nej odrębnej formie, ale trudne do jednoznacz-
nej rekonstrukcji.

Materiały ceramiczne 
bez określenia formy naczynia

W trakcie wieloletnich prac wykopaliskowych 
pozyskano łącznie kilkadziesiąt tysięcy fragmentów 
ceramiki. Ich podział przedstawia tabela nr 1. Wśród 
form około 93% reprezentowało ceramikę średnio 
i  grubościenną (0,6–1,5  cm), resztę stanowiły okazy 
cienkościenne (< 0,6 cm). Należy podkreślić, że więk-
szość (około 95%) pochodziła z obiektów, tylko około 
5% stanowiły materiały z  innych jednostek (wykop, 
z powierzchni ara, z powierzchni stanowiska itp.).

Naczynia gliniane – formy

W trakcie ich analizy przyjęto założenia prezen-
towane na wstępie. W  obrębie każdej grupy podjęto 
próby wyróżnienia podtypów, o  ile było to możliwe 
i uzasadnione.

N a c z y n i a  d w u s t o ż k o w a t e

Reprezentowane łącz nie przez trzydzieści sztuk, 
pochodzących z  dwudziestu siedmiu obiektów, lub 
innych jednostek stratygraficznych.

Analiza 
odkrytego materiału zabytkowego. 

Materiały ceramiczne
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Tabela 1. Fragmenty ceramiki z osady w Juszkowie wraz z podziałem na sezony badań

Rocznik badań Ogółem ceramika Dna Wylewy Ucha Zdobienia

1963 3749
5 

(0,13%)
84 

(2,24%)
7 

(0,18%)
Linie ryte, dołki paznokciowe plastyczny gu-
zek

1966 3515
16 

(0,45%)
153 

(4,35%)
10 

(0,28%)
Ornament paznokciowy, ryte linie

1967 1596
5 

(0,3%)
42 

(2,63%)
8 

(0,50%)
Dołki paznokciowe

1968 2488
5 

(0,2%)
76 

(3,05%)
11 

(0,44%)
Dołki paznokciowe pozioma linia ukośnych 
nacięć, karbowana listwa plastyczna

1969 2939
10 

(0,3%)
105 

(3,57%)
5 

(0,1%)
Dołki paznokciowe karbowana listwa plastycz-
na, plastyczny guzek

1971 5086
13 

(0,25%)
74 

(1,45%)
15 

(0,29%)
Dołki paznokciowe, karbowanie wylewu, kar-
bowana listwa plastyczna

1972 3507
11 

(0,31%)
134 

(3,82%)
9 

(0,25%)
Ornamentyka paznokciowa, plastyczny  guzek

1973 4473
11 

(0,24%)
209 

(4,67%)
21 

(0,46%)

Ornamentyka paznokciowa, ryte linie, pozio-
ma linia ukośnych nacięć, karbowana listwa 
plastyczna

1974 6782 
18 

(0,26%)
110 

(1,62%) 
15 

(0,22%)
Ornamentyka paznokciowa

1976 5728
5 

(0,08%)
108 

(1,88%)
20 

(0,34%)
Ornamentyka paznokciowa, ryte linie, karbo-
wana listwa plastyczna, gałązka jodełki

Łącznie 39863
99 

(0,24%)
1095 

(2,74%)
132 

(0,33%)

Ze względu na samą formę naczyń i  zdobienia 
można tu wydzielić następujące typy:
 a) Typ I – naczynia o  wydłużonej, dłuższej stoż-

kowatej szyjce i  wyraźnie zaznaczonym załomie 
brzuśca (ryc. 22d, 60d). W swojej formie naczynia 
nawiązują do okazów łużyckich popielnic, między 
innymi z  cmentarzyska w  Siemirowicach (Szy-
mańska  A., 1977, s.  291, ryc.  38a), czy publiko-
wanego naczynia ze Stężycy (Kostrzewski  J., 1958, 
s. 52, ryc. 33). Okazy tego typu nie były zdobione. 
Podtypem IA dla tej grupy było miniaturowe na-
czynie (znalezisko luźne z  1976  r., ryc.  78f). Bu-
dowa tej podgrupy naczyń, archaiczna w  swojej 
formie ma analogie w  tradycji garncarstwa kultu-
ry łużyckiej (por. odmiana 3b typu bazowego V – 
wg Ignaczak M., 2002, s. 39, ryc. 6).

 b) Typ II – o  oddzielonej wyraźnie szyjce, szyj-
ka jest znacznie krótsza niż w  wypadku typu I, 
kształtu stożkowatego lub bardziej cylindrycz-
na (ryc.  28b). U  podstawy szyjki okaz z  obiek-
tu nr  5A był zdobiony ornamentem krokiewko-
wym, ornamentem typowym dla okresu Ha C 
(np. Petersen  E., 1929, s.  116; Wiącek  B., 1971, 
s.  252, ryc.  5; Wiśniewska  A., 2001, s.  143; Fu-
dziński P., Cymek L., 2005, s. 61).

 c) Typ III – szerokootworowy, o  załomie brzuśca 
położonym na około 1/3 wysokości naczynia, ze 
słabo wyodrębnioną bardzo długą szyjką kształ-
tu cylindrycznego (ryc.  24c, 52f, 78e). Typ ten 
nawiązuje wprost do klasycznych form popielnic 
fazy wielkowiejskiej (np. Kostrzewski  J., 1958, 
s. 209, tabl. 167:4; Walenta K., 2008, s. 122, tabl. 
XX:d; Rzepecki  S., Walenta  K., 2009, ryc.  22:1). 
Okaz z  jamy nr  97 (ryc.  52f) był zdobiony na 
największej wydętości brzuśca ornamentem pa-
znokciowym. Taka forma zdobnictwa ma swo-
je liczne analogie, na przykład z  cmentarzysk 
wczesnej fazy okresu halsztackiego z  Pączewa 
(Łuka L. J., 1962, s. 190, fig. 1) i Władysławowa-
-Chłapowa (Fudziński  P., Cymek  L., 2005, s.  28, 
ryc. 22).

F o r m y  b a n i a s t e

Mniej liczne od dwustożkowatych, znane w łącz-
nej ilości siedmiu sztuk. Pochodziły one z  badań 
przeprowadzonych w  latach sześćdziesiątych XX 
wieku (naczynia te można zaliczyć do grupy na-
czyń garnkowatych należących do typu bazowego V 
– por. Ignaczak  M., 2002). Wyróżnić należy podtyp, 
który reprezentowało naczynie z  jamy nr  131, małe 
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o niewyodrębnionej szyjce (ryc. 55h). Druga odmia-
na to zdecydowanie dużo większe naczynia, grubo-
ścienne, o  obmazywanych powierzchniach, zdobione 
dodatkowo ornamentyką guzków plastycznych lub 
plastycznej listwy (skupisko 1, jama 76 – ryc.  23a, 
45c). Nawiązują one do osadniczych okazów z  Le-
śna (Walenta  K., 2008, s.  124, tabl. XXII:a) i  Brzy-
na (Strobin A., Molenda M., 2013, s. 217, tabl. III:4), 
a  także  cmentarzyska w  Barłożnie (Felczak  O., 2007, 
s. 100, ryc. 7) oraz w Gościcinie (Szwed J., 1975, s. ta-
bl. IIa). Podobne okazy znane były również już Zie-
mi Chełmińskiej (Czemlewo – Kostrzewski  J., 1958, 
s.  226, ryc.  194:1). Zdobnictwo guzowate zwłaszcza 
baniastych form naczyń było rozprzestrzenione także 
na terenie na wschód od biegu Wisły (Nowa Wieś – 
Hoffmann M., 1999, s. 365, tabl. CLXI:2). Analogi do 
małej formy baniastej (podtyp 1) należy poszukiwać 
wśród materiałów osadniczych o  również relatywnie 
wczesnej metryce z  osady w  Ulkowych (odkrytej na 
trasie budowy autostrady A1 – por. Fudziński P., Fu-
dziński M., Adamska E., 2007, s. 73, ryc. 5d).

F o r m y  w a z o w a t e

Znane w  zaledwie dwóch egzemplarzach, obu 
pochodzących z  badań w  1963  r. Ze względu na 
fragmentaryczny stan zachowania oraz niewielką fre-
kwencję tego typu form naczyń nie jest możliwe wy-
dzielenie ich bardziej szczegółowych podtypów.

F o r m y  j a j o w a t e

W trakcie prac na osadzie w Juszkowie pozyska-
no łącznie piętnaście sztuk naczyń tego typu, o  róż-
nym stanie zachowania (naczynia te można zaliczyć 
do grupy naczyń garnkowatych należących do typu 
bazowego V – por. Ignaczak M., 2011, s. 154–155).

Reprezentowały one następujące odmiany:
 a) Szero kootworowe naczynia o  niewyodrębnio-

nych szyjkach, zdobione również ornamentem 
plastycznych guzów, niekiedy z  uchami przy 
krawędzi wylewu (ryc. 8a, 21a, 30a, 52d, 72a).

 b) Smukłe okazy o  krótkiej szyjce, których typo-
wym egzemplarzem był okaz z  jamy nr  335, 
o chropowaconej powierzchni (ryc. 77a).
Formy jajowate znane były z  wielu obiektów na 

terenie Pomorza Wschodniego. Szerokootworowe for-
my jajowate, zdobione ornamentem plastycznych gu-
zów były znane z  datowanego na okres Ha C  cmen-
tarzyska w  Brzostowie (Gedl  M., 1971, s.  192, tabl. 
II:10, 17). Mało zmienna forma tych naczyń (zwłasz-

cza części okazów pierwszego z podtypów) znana by-
ła aż do okresu lateńskiego (Felczak O., 2007, s. 105, 
ryc. 14), występowały one też na terenach na wschód 
od dolnej Wisły (Fudzińska  E., Fudziński  P., 2013, 
s.  355, tabl. XVII:4). Chropowacone formy ucha-
te były już użytkowane w  późnej epoce brązu (Szy-
mańska  A., 1977, s.  312, ryc.  55c; Walenta  K., 2008, 
s.  116, tabl. XIVc), okaz tego typu pochodził też 
z  osady datowanej na schyłek epoki brązu/wczesną 
epokę żelaza z  Nowego Dworu (Świętosławski  W., 
Kurasiński T., Wojtyła J., 1999, s. 94, ryc. 20:3), a tak-
że z Redzikowa (Ślusarska K., Lewandowski P., 2013, 
s. 110, ryc. 38:1)

Ku b k i

Reprezentowane były łącznie przez piętnaście 
sztuk naczyń, w  tym wiele z  nich zachowało się 
w  dobrym stanie. (naczynia te można zaliczyć do 
grupy naczyń należących do typu bazowego I  i  II – 
por. Ignaczak M., 2002, s. 37, ryc. 2, 3)

Podział tego typu form ceramiki z osady w Jusz-
kowie przedstawia się następująco:
 a) Były to okazy dwustożkowate, najczęściej o  wy-

dzielonej szyjce. Niekiedy naczynia te były zdo-
bione, na przykład jak w  przyypadku okazu 
z  obiektu nr  60 (zdobnictwo w  formie piono-
wych żłobków – ryc.  25c, 28e, 42g, 62f, 60a, 
99b). Forma ta nawiązuje do zdobienia oka-
zu z  cmentarzyska w  Półcznie (Kostrzewski  J., 
1958, s.  209, ryc.  166:3). (naczynia te są bliskie 
niewielkim dzbanom należącym do typu bazo-
wego II – por. Ignaczak M., 2002, s. 37, ryc. 3).

 b) Baniaste okazy szerookotworowe: różnice w  ich 
budowie dotyczyły szyjki naczynia i  sposobu jej 
wydzielenia (ryc.  52e, 76d) (naczynia te są pod 
względem budowy bliskie kubkom należącym 
do typu bazowego I  – por. Ignaczak  M., 2002, 
s. 37, ryc. 2).

 c) Miniaturowe okazy szerooktworowe z  uchem 
przy krawędzi wylewu (np. palenisko pod jamą 
nr  39 – ryc.  21c, 64c). Były to niewielkie na-
czynia, o  uchu położonym na krawędzi wylewu 
(naczynia te są bliskie czerpakom należącym do 
typu bazowego I – por. Ignaczak M., 2002, s. 37, 
ryc. 2).
Kubki były jedną z  podstawowych form naczyń 

spotykanych na terenie Pomorza Wschodniego, za-
równo w  okresie późnej epoki brązu, jak i  wcze-
snej epoki żelaza. Dotyczyło to zarówno materiałów 
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z cmentarzysk jak i osad. Pierwsze kubki gliniane by-
ły używane jeszcze na typowo łużyckich nekropolach 
w Siemirowicach (Szymańska A., 1977, s. 328, ryc. 67) 
i Gogolewie (Krzysiak A., 2009, s.  112, ryc. 4e). Sze-
rokie było ich wykorzystanie przede wszystkim ja-
ko przystawki w  grobach z  tak zwanej fazy wielko-
wiejskiej (np. Wiśniewska A., 2001, s. 146, tabl. III:3; 
2005, s. 418, tabl. I:2; Wiącek B., 1971, s. 260, ryc. 17 
c, d; Fudziński  P., Cymek  L., 2005, s.  35, ryc.  31; 
Krzysiak  A., 2009, s.  120, ryc.  10l), ale znane były 
one też ze stanowisk osadniczych z okresu HaC (Ko-
ściński  B., Pawlak  T., 2011, s.  178, ryc.  17a; Fudziń-
ski P., Fudziński M., 2011, s. 208, ryc. 12).

D z b a n y

Jako dzban zaklasyfikowano jedno naczynie, po-
chodzące z  badań w  roku 1963  r. (ryc.  8b). Naczy-
nie o dwustożkowatej formie, z wyraźnie wydzieloną, 
stożkowatą szyjką miało swoje nawiązania do mate-
riałów z  cmentarzyska w  Gostkowie (Kostrzewski  J., 
1958, s.  209, ryc.  167:1) i  Bochnówka (Krzysiak  A., 
2009, s.  123, ryc.  12). Naczynie to należy zaliczyć 
do typu bazowego II (por. Ignaczak  M., 2002, s.  37, 
ryc. 3).

M i s y

Misy były jedną z  najbardziej popularnych form 
naczyń pochodzących z  osady w  Juszkowie. Repre-
zentowane łącznie przez osiemdziesiąt sześć okazów, 
o  różnych formach. Można je klasyfikować według 
prostego podziału na misy o prostym brzegu i posia-
dające wgięcie pod krawędzią. Te pierwsze czyli gru-
pę A, można dzielić na następujące podtypy o kształ-
cie stożkowatym (A1) i  półkolistym (A2) (ryc.  53e, 
61f, 67b, 68f, 73g, 75a). Ten sam podział można by-
ło zastosować do mis z  wgięciem pod krawędzią, to 
jest na podtyp B1 (okazy stożkowate) i  B2 (okazy 
półkoliste – ryc.  17d, 31d, 363d, 35a, 52a, 55f, 57e, 
73c). Naczynia te odpowiadają proporcjom charakte-
rystycznym dla typu bazowego IV (por. Ignaczak M., 
2002, s. 38, ryc. 5)

Podtypy A1 i   A2  – misy o prostym brzegu i róż-
nych formach. Wśród nich należy wyróżnić obecność 
kilku form zachowanych w  całości. Do podtypu A1 
należały z  pewnością okazy mis z  jam nr  166, 251 
i  315. Okaz z  jamy 166 posiadał również plastycz-
ne ucho na krawędzi wylewu. Podtyp A2 czyli formy 
półkoliste to misy z  obiektów 99, 230, 259, 312, 322 
i  330. Okazy z  jam 230 i  330 były zdobione orna-

mentem paznokciowym. Misa z  jamy 230 posiadała 
ornament na całej powierzchni zabytku, okaz z  jamy 
nr 330 miał natomiast karbowany wylew.

Podtypy B1 i   B2  – misy z wgięciem pod krawę-
dzią o  różnych formach. Formy B1, klasycznie stoż-
kowate, o  podciętym kształcie i  mocno wyodrębnio-
nym dnie, pochodziły z palenisk nr 2 i 308 oraz jam 
nr  5A i  14A (rok badań 1966), a  także z  jam 39, 60 
oraz 94. Okaz z  obiektu nr  94 wyróżniał się obec-
nością ciekawego zdobnictwa w formie trzech pozio-
mych linii dołków paznokciowych. Misa z  jamy 60 
była również zdobiona ornamentyką paznokciową, 
ale w nieco innej formie. Było to zdobienie ornamen-
tem jednej poziomej i trzech pionowych linii dołków 
paznokciowych. Okazy półkoliste czyli podtyp B2 re-
prezentowały misy z  jam 28/1967, 166, 266 330, tak-
że okaz z  badań w  1971 roku (działka 55, odkryty 
luźno). Zwraca uwagę okaz z obiektu nr 28/1967, ele-
mentem wyróżniającym był duży rozmiar naczynia 
(średnica ok. 40 cm). Podtyp uchaty (B2A) reprezen-
tował okazy z  jam nr 266 i 330.

Misy są jedną z  podstawowych form naczyń, 
wchodzących na terenie Pomorza Wschodniego 
w  skład inwentarzy materiałów z  cmentarzysk oraz 
osad. Jako grupa naczyń były formą długotrwałą, 
licznie obecną na  cmentarzyskach między innymi 
fazy wielkowiejskiej (jak i  osadach równoważnych 
chronologicznie tej fazie). Dotyczyło to zarówno 
okazów niezdobionych (np. Gedl  M., 1971, s.  192, 
tabl.  II; Szwed  J., 1975, tabl. II:g; Pietrzak  M., Pod-
górski  J., 2005, s.  61, tabl. XIX; Ignaczak  M., 2011, 
s.  165, ryc.  II.3. 1:6; Strobin  A., Molenda  M., 2013, 
s. 219, tabl. V:9, 10; Ślusarska K., 2015, s. 49, ryc. 11), 
jak i  zdobionych ornamentyką paznokciową analo-
gicznie do form z  Juszkowa (np. Walenta  K., 2008, 
s.  124, tabl. XXII:c, d; Krzysiak  A., 2009, s.  120, 
ryc.  10d) oraz form o  karbowanej krawędzi (Ko-
strzewski J., 1958, s. 210, ryc. 168:3). Misy o formach 
zbliżonych do okazów z  Juszkowa występowały tak-
że w  analogicznych chronologicznie zespołach z  te-
renu na wschód od biegu Wisły (Pojezierze Iławskie, 
Ziemia Chełmińska – Fudzińska  E., Fudziński  P., 
red. 2013, s.  351, tabl. XIII:1; Gackowski  J., 2010, 
s. 168, ryc. 6:2).

Ta l e r z e

Stanowiły one bardzo dużą grupę zabytków. Na-
czynia te należą do form specjalnych zaliczanych do 
typu bazowego VIII (por. Ignaczak M., 2011, s. 155). 
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Sama forma talerza glinianego, nazywanego niekie-
dy plackiem lub krążkiem glinianym, miała być efek-
tem zapożyczenia od kultury łużyckiej przez ludność 
kultury pomorskiej i kurhanów zachodniobałtyjskich 
(por. np. Antoniewicz  J., 1964, s.  69; Kostrzewski  J., 
1966, s.  86). W  materiale zabytkowym z  Juszkowa 
można wydzielić ich następujące formy:
 — Talerze o  prostej krawędzi (typ A), w  dużej 

większości były to o kazy niezdobione (ryc.  9 
d–e, 11c–h, 15b–f, 23c–d, 24a, 25d–f, 26a–c, 
28h, 29a–e, 36d–i, 58a–h, 67f–g, 68a–d ). Jako 
podtyp A1 można zaklasyfikować okazy zdobio-
ne ornamentem paznokciowym lub pełnych doł-
ków paznokciowych (ryc.  57d, 59a, 59c, 73a, 
78b, 79c).

 — Talerze o  karbowanej krawędzi (typ B), re-
prezentując podtyp o  niezdobionej, gładzo-
nej powierzchni (ryc.  56f, 72d), okazy zdobio-
ne na powierzchni reprezentowały podtyp B1 
(ryc. 38d, 53c, 64e).
Talerze gliniane jako grupa naczyń były znane 

licznie na stanowiskach zwłaszcza z  wczesnej części 
epoki żelaza. Przykładem mogły być piękne, kom-
pletne okazy tych zabytków ze stanowisk, datowa-
nych na okres Ha C ze Słomina i  Ugoszczy (Ko-
strzewski  J., 1958, s.  211, ryc.  170), także z  terenu 
Pomorza Zachodniego. Liczne talerze były znane 
z  osad w  Nowym Dworze (Świętosławski  W., Kura-
siński  T., Wojtyła  J., 1999, s.  95, ryc.  21:2), Wojano-
wie (Paner  H., Fudziński  M., Godon  K., 2003, s.  17, 
ryc.  12), Gdańsku-Łostowicach (Ślusarska  K., 2015, 
s.  43, ryc.  3), Brzeźnie Wielkim (Paner  H., Fudziń-
ski  M., Godon  K., 2006, s.  60, ryc.  27), Gdyni Wiel-
kim-Kacku (Ślusarska  K., 2015a, s.  55) oraz Brzynie 
(Strobin A., Molenda M., 2013, s. 220, tabl. VI:16, 17) 
i Juszkowie, stan. 28 (Ignaczak M., 2011, s. 166––169, 
ryc.  II.3. 2:7; II.3. 3:1–2, II.3. 4:2; II.3. 5:4). Liczne 
okazy tego typu zabytków pochodziły także z  badań 
wykopaliskowych na tzw. obwodnicy Słupska (np. 
Ślusarska  K., Lewandowski  P., 2009, s.  109, ryc.  37; 
Piotrowska  M., 2013, s.  97, ryc.  40, s.  96, ryc.  3920) 
oraz osady o  produkcyjnym charakterze ze Staw-

 20 Wartość ustaleń autorki obniżają mocno subiektywne okre-
ślenia wiążące cały zespół zabytków z kulturą pomorską, pomimo 
współwystępowania na tym samym stanowisku relatywnie wcze-
snych form ceramiki m.in. szerokootworowych form z  podwój-
nymi plastycznymi guzami (Piotrowska M., 2013, s.  85, ryc. 27). 
Jednocześnie autorka sama też stwierdza, że znajomość form 
talerzy w  kulturze pomorskiej nie była zbyt rozpowszechniona 
(Piotrowska M., 2013, s. 98).

nicy (Lachowiczowa  R., Lachowicz  F., 1965, s.  138, 
ryc.  16:a). Okazy o  karbowanej krawędzi znane by-
ły także z cmentarzysk w eponimicznej Wielkiej Wsi 
(Andrzejowska M., 2004, s. 264, ryc. 15) i Chłapowa 
(Łuka L. J., 1966, s. 473, tabl. XIV:ł). Okazy z Juszko-
wa o  karbowanej krawędzi i  zdobionej powierzchni 
(podtyp B1) można wiązać z  grupą II z  tak zwanej 
południowo-wschodniej strefy nadbałtyckiej (Hoff- 
mann M., 2000, ryc. 43). Grupa ta jest związana z fa-
zą I/II („późnobrązowa/wczesnożelazna”) według te-
go badacza (Hoffman M., 1999, s. 7). Talerze gliniane 
występowały też we wczesnej fazie kultury kurha-
nów zachodniobałtyjskich (np. Michalski  J., 1990, 
s.  141, ryc.  5:7). Obecność tak dużej ilości talerzy-
-placków glinianych jest szczególnie interesująca nie 
tylko w  wymiarze chronologii, ale także w  koncep-
cji ich związku z  działalnością metalurgiczną prowa-
dzoną na osadzie w  Juszkowie. W  świetle koncepcji 
A.  Mierzwińskiego placki – talerze gliniane stanowi-
ły element procesu technologicznego wykonywania 
ozdób pierścieniowych. Niszczejąca forma dla odle-
wu tego typu przedmiotów miała być stabilizowana 
poprzez wyklejenie jej na płaskim placku glinianym 
– talerzu (por. Mierzwiński A., 2003, s. 146–164) 

N a c z y n i a  s i t o w a t e

Znane łącznie w  21 fragmentach (ryc.  22b, 59b, 
62e, 75b). Formy te, nazywane niekiedy cedzidła-
mi, to ciekawa grupa zabytków, występująca już od 
okresu epoki brązu (np. Kostrzewski  J., 1958, s.  186, 
ryc. 141). Rzadko jednak zachowywały się one w ca-
łości (Łuka  L.  J., 1965, s.  24, rys.  10). W  czterech 
przypadkach naczyń sitowatych z  Juszkowa możli-
wa była rekonstrukcja formy. Jedna z  nich należała 
do naczynia z uchem, pozostałe najprawdopodobniej 
do gruszkowatych lub dwustożkowatych dużych ce-
dzideł, analogicznych do okazu z  Żelek (Kostrzew-
ski  J., 1958, s.  215, ryc.  178). Wspomnieć należy, że 
fragmenty naczyń sitowatych wystąpiły również na 
datowanych na okres Ha C osadach w  Cieplewie 
(Fudziński  P., Fudziński  M., 2011, s.  207, ryc.  10), 
a  także w  Kamionce (Paner  H., Fudziński  M., 2001, 
s.  20, ryc.  12) i  Leśnie (Walenta  K., 2008, s.  124, ta-
bl. XXII:f, g). Występowanie naczyń sitowatych, dato-
wanych na okres wczesnej epoki żelaza, było interre-
gionalne, sięgało bowiem od Pomorza Zachodniego, 
przez pas Pojezierzy (np. Skrzypek  I., 2001, s.  76, 
ryc.  3b), Ziemię Chełmińską (Gackowski  J., 2010, 
s. 165, ryc. 3:2) i Powiśle (Hoffmann M., 1999, s. 350, 
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tabl. CXLVI:14, 16). Pod względem budowy frag-
menty naczyń sitowatych ze schyłku epoki brązu nie 
wykazują żadnych różnic w  stosunku do tych dato-
wanych już na okres lateński (np. Fudziński M., Gła-
dykowska-Rzeczycka  J., 2000, s. 67, ryc. 74h)21.

I n n e  f o r m y  n a c z y ń

Do tej podgrupy należy zaliczyć fragmenty na-
czyń o  zaznaczonej odrębnej formie, ale trudne do 
jednoznacznej rekonstrukcji. Obejmowały one nastę-
pujące grupy form:
 a) Okazy zdobione na powierzchni naczynia or-

namentyką paznokciową (także odciskane doł-
ki paznokciowe). Fragmenty form tego typu 
nawiązują do okazów tego typu naczyń w  ca-

 21 Dla terenów przywiślańskich Hoffmann M., 1999, s. 363, ta-
bl. CLIX:2).

łości zdobionych z  Wielkiej Wsi i  Straszyna 
(Kostrzewski  J., 1958, s.  213, ryc.  174; Fudziń-
ski  M., Adamska  E., Fudziński  P., 2005, s.  333, 
ryc. 10d). (ryc. 34b, 56b, 57b, 72g, 114).

 b) Okazy z uchem przy krawędzi wylewu (ryc. 28f, 
41c, 48a).

 c) Okazy o  obmazywanej palcami powierzch-
ni. Stylistyka jest związana z  okresem wczesnej 
epoki żelaza, dotyczyła zwłaszcza dużych na-
czyń (np. Walenta  K., 2008, s.  124, tabl. XXII:a) 
(ryc. 18e, 32a, 38c).

 d) Okazy zdobione ornamentyką guzów plastycz-
nych, zdobienia charakterystycznego dla zdob-
nictwa ceramiki wczesnej fazy epoki żelaza 
(Szwed J., 1975, s.  tabl. IIa). (ryc. 13d, 45d).

 e) Zdobione ornamentem linii rytych (tworzących 
krokiewkę?) i  listw plastycznych (niekiedy kar-
bowanych – ryc. 23b, 28g).
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W analizie tej przyjęto podział według kryte-
rium surowcowego, w mniejszym stopniu zaś funkcji. 
Ta ostatnia ze względu na często fragmentaryczny stan 
zachowania zabytków, mogła być trudna do określenia. 
Były to:
 a) przedmioty brązowe
 b) przedmioty żelazne
 c) przedmioty kamienne i krzemienne
 d) przedmioty bursztynowe
 e) przedmioty kościane i  rogowe oraz wykonane 

z muszli
 f) przedmioty gliniane nienaczyniowe

Przedmioty brązowe

Ze stanowiska w  Juszkowie, pozyskano łącznie 
22 przedmioty brązowe. Niestety, większość z  nich 
(15 sztuk) to mniej charakterystyczne fragmenty kó-
łek, blaszek czy drucików (ryc.  67d), występujących 
na wielu stanowiskach (zwłaszcza grobowych) okre-
su Ha C na Pomorzu (np. Fudziński  P., Cymek  L., 
2005, s.  46, ryc.  44; s.  151; Wiśniewska  A., 2001, ta-
bl. VIII:2). Zwraca natomiast uwagę obecność aż 
trzech niemal identycznych form igieł brązowych, 
wykonanych z  okrągłego pręta brązowego (o lekko 
niesymetrycznym otworze, ryc.  28a, 43d, 69d). Za-
bytki te nawiązują do okazów z Pomorza Zachodnie-
go (Kostrzewski  J., 1958, s. 197, ryc. 152:1) i Włady-
sławowa-Chłapowa (Pietrzak  M., Podgórski  J., 2005, 
s.  47, tabl. V:3). Należy zakładać, że mogły one być 
wytwarzane na miejscu. W trakcie prac (jama nr 94) 
odkryto fragment szpili brązowej, nie posiadał on 
główki, jest więc trudny do oceny (ryc.  52b). Dru-
gi został prawdopodobnie powtórnie wykorzystany, 
o  czym świadczą liczne ślady obróbki pilnikiem na 
jego powierzchni (ryc.  43c). Z  jamy nr  84, pocho-
dził fragment bransolety (?) zdobionej ornamentem 

poprzecznych żłobków. Również i  w tym przypad-
ku nie jest możliwe odtworzenie wyglądu całości 
zabytku (ryc.  49a). W  tym miejscu należy również 
wspomnieć odkryty luźno na powierzchni stanowi-
ska haczyk brązowy, jednak datowanie zabytku by-
ło niepewne22. Okaz posiada analogie w  tak zwanej 
południowo-wschodniej strefie nadbałtyckiej (stano-
wiska w  Jeziorkach i  Pleśnie), jednak wszystkie trzy 
odkryte tam zabytki były wykonane z  żelaza (por. 
Hoffmann  M., 2000, s.  167). Brązowy pochodził na-
tomiast z cmentarzyska w Bojanie (Fudziński M., Fu-
dziński P., 2010, s. 172, ryc. 8f), obiekt ten datowany 
jest na okres HaC (Fudziński M., Fudziński P., 2010, 
s. 194) (ryc. 34e).

Przedmioty żelazne

Jedynym przedmiotem żelaznym odkrytym na 
stanowisku był fragment żelaznego sierpa (?). Zaby-
tek ten pochodzący z badań roku 1967 (jama 49), za-
ginął po wypożyczeniu do analiz metaloznawczych. 
W Archiwum Naukowym MAG (teczka nr 134, ana-
lizy) znajduje się natomiast maszynopis tej właśnie 
analizy autorstwa J.  Piaskowskiego23. Przedmiot ten, 
w  tekście ponownie określany jako sierp, miał zostać 
wykonany ze stali niskofosforowej, o  nierównomier-
nym nawęgleniu. Sierp miał zostać wykonany z  me-
talu charakterystycznego dla kultury łużyckiej, zawie-
rać miał cechy charakterystyczne dla żelaza z  okolic 
Gór Świętokrzyskich24.

 22 W dokumentacji z badań i katalogowej samego przedmiotu 
był on na przemian datowany na okres wczesnej epoki żelaza lub 
wczesnego średniowiecza. 
 23 Ze względu na brak daty trudne jest określenie kiedy wyko-
nano ową analizę.
 24 Weryfikacja ustaleń autora dzisiaj niemożliwa. 

Analiza 
odkrytego materiału zabytkowego 

Materiały nieceramiczne



Ośrodek starożytnego brązownictwa pomorskiego we wczesnej epoce żelaza w Juszkowie, gmina Pruszcz Gdański

104

Przedmioty kamienne i krzemienne 

Reprezentowane łącznie przez dziewięć okazów. 
Były to gładziki i  rozcieracze kamienne (ryc.  77b), 
przedmioty o  formach nawiązujących do wytwór-
czości kultury łużyckiej (Kostrzewska  M., 1950, 
s.  237–238). Wykorzystanie kamiennych przedmio-
tów w  okresie wczesnej epoki żelaza było powszech-
ne i  dotyczyło właśnie tych form przedmiotów (np. 
Koperkiewicz  A. i  inni, 2009, s.  183; Szydłowski  M., 
2011, s.  252, tabela  III.1. 1), a  także produkcji żaren 
kamiennych (por. np. Gardawski  A., 1979, s.  270). 
Należy zakładać że wytwórczość opierała się na mate-
riale wyszukiwanym lokalnie zarówno na powierzch-
ni jak i po obróbce większych konkrecji kamiennych 
pozyskiwanych z  warstw kamienionośnych. Do-
brym przykładem takiego wykorzystania był przy-
kład  cmentarzyska kultury pomorskiej w  Zaworach, 
założonego w pobliżu właśnie takiej warstwy, dostar-
czającej materiału do budowy konstrukcji grobowych 
(Fudziński  M., Rożnowski  F., 1997, s.   53, ryc.  57). 
Zabytki krzemienne były reprezentowane przez kilka 
mało charakterystycznych form odłupków krzemien-
nych, wykonanych z  lokalnej formy krzemienia tak 
zwanego kaszubskiego (jaskółczy chlebek).

Przedmioty bursztynowe

Zwraca uwagę częste zainteresowanie burszty-
nem ludności zamieszkującej osadę w  Juszkowie. Je-
go fragmenty pozyskano łącznie ze 133 obiektów (lub 
innych jednostek stratygraficznych, np. powierzchni 
ara). W  ogromnej większości były to fragmenty su-
rowca lub drobne fragmenty bliżej nieokreślonych 
półfabrykatów (lub odpadów produkcyjnych). Formy 
te uzupełniały trzy paciorki bursztynowe (ryc.  56c, 
67e), o  różnym stanie zachowania. Ich rozmiary 
i  półkolisty lub lekko walcowaty kształt wskazują 
na związek z  bardziej już klasycznymi formami kul-
tury pomorskiej (np. Łuka  L.  J., 1966, s.  503, tabl. 
XLIV 1:3; Fudziński  M., Rożnowski  F., 2002, s.  38, 
ryc. 38h). Warto przypomnieć że ludność tej kultury 
bardzo ceniła bursztyn. Materiał do ich wykonania 
pozyskiwała ona sama, ewentualnie można się było 
spodziewać jego sprowadzania z terenu Sambii (Hen-
sel W., 1988, s. 389). Warto wspomnieć, że w rejonie 
Juszkowa również pozyskiwano bursztyn. Jego dużą 
ilość pozyskano w trakcie badań osady, datowanej na 

okres wczesnej epoki żelaza w  pobliskich Rotman-
kach (Paner  H., Godon  K., 1986, s.  52–53; Bukow-
ski  Z., 2002, s.  109). Wyjątkowe było także znalezi-
sko bursztynu w Pruszczu Gdańskim, gdzie w  jednej 
z  jam odkrytej osady datowanej na okres wczesnej 
fazy wczesnej epoki żelaza natrafiono na pozostało-
ści łącznie 3,65 kg bursztynu (Wiącek B., 1979, s. 212 
i  nast.). Wszystkie te dane pozwalają inaczej spoj-
rzeć na działalność ludności mieszkającej na osadzie 
w  Juszkowie. Ludność ta mogła bowiem pośredni-
czyć w handlu bursztynem. Szlak handlowy zoriento-
wany na pozyskanie tego surowca miał biec w stronę 
ujścia Wisły. Jego rola prowadziła do powstania strefy 
kontaktu pomiędzy obszarami północnymi, a  terena-
mi na południe od Karpat Zachodnich (por. Bukow-
ski Z., 2002, s. 114).

Przedmioty kościane, rogowe, 
wykonane z  muszli

Podczas prac wykopaliskowych prowadzonych na 
osadzie w  Juszkowie pozyskano łącznie aż 12 zabyt-
ków wykonanych z kości i rogu. Były to mniejsze lub 
większe fragmenty rylców (ryc.  33e, 34d, 48f, 55g, 
60c, 71d) oraz fragment płytki jesiotra z  przebitymi 
otworami (ryc.  67c). Jest to rzadkość na obiektach 
osadniczych, podobnie jak w przypadku pochodzące-
go z jamy nr 53 naszyjnika składającego się z 15 mu-
szli, z przebitymi otworami (ryc. 54d). Muszle z Jusz-
kowa to lokalne bałtyckie okazy, licznie występujące 
na brzegu morza i dosyć łatwe do pozyskania (praw-
dopodobnie należące do gatunku Cerastoderma gla-
ucum). Okazy importowane muszli (najczęściej Mo-
netaria annulus  L.) występowały w  grobach kultury 
pomorskiej, jednak najczęściej pojedynczo (omó-
wienie np. Fudziński  P., 2011, s.  59). Zabytki te by-
ły sprowadzane znad Morza Czerwonego lub Zatoki 
Perskiej (Łuka  L.  J., 1979, s.  167), ich rozlokowanie 
na Pomorzu Wschodnim jest zagęszczone bliżej brze-
gu morza u  ujścia Wisły (np. znaleziska z  miejsco-
wości Pręgowo, Ostróżki, Pruszcz Gdanski, Przyjaźń 
– Łuka L.  J., 1979, s. 167, ryc. 90).

Przedmioty gliniane nienaczyniowe

Formy odlewnicze

Podstawową elementem rozróżnienia, czy da-
ny obiekt mógł pełnić funkcję produkcyjną czy nie, 
jest właśnie obecność form odlewniczych. Były one 
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odpadami których ilości mogły się znacznie różnić, 
osiągając niekiedy bardzo dużą wartość (Podgór-
ski  J., 1971, s.  228). Działo się tak, ponieważ proces 
technologiczny odlewnictwa obejmował wykorzy-
stanie dwóch typów form, to jest kamiennych (np. 
Kostrzewska  M., 1950, s.  239, ryc.  5; Gedl  M., 1982, 
s. 48, ryc. 14) oraz właśnie glinianych. Te drugie były 
elementem skomplikowaneg o procesu, obejmujące-
go tworzenie woskowego modelu, obklejanego gliną, 
do którego następnie wlewano płynny brąz. Topił on 
wosk, jednak jego obecność powodowała że przed-
miot nie przywierał do formy. Ostatnim elementem 
procesu była konieczność rozbicia całej formy w celu 
wydobycia gotowego przedmiotu (por. Gardawski A., 
1979, s. 274–275).

W materiałach z osady w Juszkowie odkryto łącz-
nie 658 fragmentów form odlewniczych, przy czym 
większość (503 sztuki-ok. 76%) została odkryta pod-
czas badań w  1969 roku. Jest to ilość o  jedną sztukę 
większa od podawanej przez J. Podgórskiego (Podgór-
ski J., 1982, s. 225). Wydzielił on łącznie dwie katego-
rie (jednoczęściowe i dwuczęściowe) oraz cztery gru-
py form. Wśród form jednoczęściowych wydzielono:
 a) Grupa 1 – formy pierścieniowate, dzielone na 

dwie odmiany to jest na formę a  i b. Należą-
ce do odmiany pierwszej posiadały pojedynczy 
kanał odlewniczy o  kolistym przekroju. W  tzw. 
formach podtypu b kanały odlewnicze były 
ustawione w pionie, jeden nad drugim i oddzie-
lone niewielką przegrodą. W  jednym przypadku 
kanał ten położony był poziomo. Zdecydowa-
nie liczniejsze były okazy należące do pierwszej 
z  podgrup. Formy grupy 1 miały służyć do od-
lewania litych naszyjników z  brązowego pręta 
i  bransolet o  niezdobionej powierzchni. W  czę-
ści z  nich mogły być też odlewane bransolety 
wielozwojowe. W  przypadku osady w  Juszkowie 
przykładem form tej grupy były okazy pocho-
dzące z obiektów: podtyp a:  jamy 32, 54, 60, 76, 
84, 99, 238 i 320; podtyp b – jama 60 (ryc. 35d, 
43e, 46b, 54, 63a, 74f). Wśród zabytków, które 
w  ten sposób wyprodukowano wymienić moż-
na opisywany już przez J. Podgórskiego okaz na-
szyjnika ze Starego Bukowca (Podgórski J., 1982, 
s. 228, także Fudziński P., 2011, s. 366, ryc. 64:3) 
czy bransoletę z  Chojniczek (Podgórski  J., 1982, 
s.  228). Mogło to także dotyczyć okazów bran-
solet z  Władysławowa-Chłapowa (Ossowski  G., 
1879, tabl. XXVI:d) i  analogicznego do formy 

ze Starego Bukowca okazu naszyjnika z  Dębic 
(Hoffmann M., 1999, s. 357, tabl. CLIII:9). Tech-
nologie tę stosowano także z pewnością w okre-
sie późniejszym o  czym świadczą na przykład 
formy bransolety z  cmentarzyska kultury po-
morskiej z  Gogolewa (Ossowski  G., 1879, ta-
bl. XVIII:5, 7), czy litego naszyjnika, na którym 
były zawieszone ozdoby brązowe na popielnicy 
z  Nowego Glińcza (Łuka  L.  J., 1966, s.  496, tabl. 
XXXVII:2). Formy tej grupy (zarówno podtyp 
a  jak i  b), ich analogie do okazów z  Juszkowa 
można odnaleźć także w  Wielkopolsce (Bnin – 
por. Fogel  J., 1966, s.  518, ryc.  9), na Mazurach 
(Tarławki – por. Hoffmann  M., 1999, s.  278, ta-
bl. LXXIV:8) i  na Ziemi Chełmińskiej (Kamie-
niec-por. Gackowski  J., 2015, s.  135, ryc.  3:3, 6) 
oraz na terenach Powiśla (Fudzińska E., Fudziń-
ski  P., 2013, s.  189–190). Sądząc z  dość lapidar-
nych opisów niepublikowanego materiału z  osa-
dy w  Kartoszynie, odkryte tam formy określane 
jako „do naszyjników”, mogłyby również zostać 
zaliczone do tej grupy (Wolanin-Szułdrzyńska I., 
1983, s. 133).

 b) Grupa 2 – należały do niej formy proste, z poje-
dynczym kanałem odlewniczym o czworokątnym 
przekroju. Miały one w  przekroju kształt lite-
ry  D. W  przypadku osady w  Juszkowie pocho-
dziły z  jamy 54 (ryc.  39e, 40a). Podobne okazy 
form były wykorzystywane na osadzie w Rybinie 
(Hoffmann M., 1999, s. 300, tabl. XCVI:9).

 c) Grupa 3 i  4 – półkoliste formy, których kanał 
odlewniczy stanowiły półkoliste żłobki. W  swo-
jej formie były one zbliżone, różnica miała doty-
czyć wyłącznie rozmiarów żłobków – większych 
w  grupie 3 (szer. 0,8  cm.), mniejszych w  grupie 
4 (szer. 0,2–0,3  cm.). Ze względu na te podo-
bieństwa zdecydowano się omówić obie grupy 
form razem. Na osadzie w  Juszkowie były one 
obecne w  jamach nr  57/58 i  84 (ryc.  42e). Mo-
gły w  nich być produkowane bransolety taśmo-
wate, podłużnie żłobkowane25. L. J Łuka i J. Pod-
górski w  przyjętym przez siebie nazewnictwie, 
pisząco o owych zabytkach, użyli określenia „ty-

 25 Opinię taką wyraził m. in. J. Podgórski (Podgórski  J., 1982, 
s. 228). Przeciwnego zdania byli L. J. Łuka i M. Pietrzak widzący 
w tej grupie okazy do wytwarzania form kołnierzowatych napier-
śników typu odrzańskiego (Łuka  L.  J., Pietrzak  M., 1969, s.  89). 
Rację w tym przypadku należy jednak przyznać J. Podgórskiemu. 
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pu wielkowiejskiego” (Podgórski  J., 1982, s.  228; 
Łuka L.  J., 1979, s.  212). Zabytki te występowały 
na  cmentarzyskach tego okresu, czego przykła-
dem były znaleziska z  Choczewka (Łuka  L.  J., 
1966, s. 475, tabl. XVI:5), czy skarby na przykład 
z  Chwarzna (Podgórski  J., 1989, s.  344, ryc.  2). 
Szczegółowy ich podział i  kartografię przedsta-
wił w  swojej pracy J.  Podgórski. Za G.  Kossiną 
proponował on wydzielenie trzech typów, to jest 
nr1 – Wielka Wieś, nr 2 – Łebcz i nr 3 – Strze-
żewko. Ten pierwszy miał się pojawiać w  skar-
bach, dwa pozostałe w  znaleziskach grobowych. 
Rozprzestrzenienie tych zabytków wskazywało 
na ich jednoznaczną koncentrację w rejonie pół-
nocnej części Pojezierza Kaszubskiego i  Wyso-
czyzny Żarnowieckiej. Okazy ze skarbów można 
datować na V okres epoki brązu, młodsze oka-
zy miały już być związane z okresem HA C (od-
miana z  cmentarzysk – por. Podgórski  J., 1989, 
s. 345, 347, 348; s. 346, ryc. 3). Do tego dołączyć 
należy również datowany na okres Ha C okaz 
ze skarbu w  miejscowości Żelazo (Krzysiak  A., 
2006, s. 210, ryc. 7:17, 18). Wydaje się jednak, że 
teorię J.  Podgórskiego należy rozszerzyć. W  tej 
technologii mogły być wykonane bowiem także 
datowane na okres Ha C okazy naszyjników wy-
konanych z  płaskiej blachy. Były one podłużnie 
żłobkowane na powierzchni, posiadały haczyko-
wate zapięcia. Przykładem takiego zabytku był 
okaz pochodzący ze skarbu w  Będargowie (Łu-
ka  L.  J., 1966, s.  20–21, tam starsza literatura).

 d) Formy odlewnicze dwuczęściowe (muszlowe) 
– formy o półkolistym przekroju. Służyły do od-
lewu broni, o  czym może świadczyć ich forma. 
Ich nazewnictwo zaproponowane przez Podgór-
skiego jest nieprecyzyjne, bowiem były to wła-
ściwie formy wieloczęściowe, tworzące mniej lub 
bardziej kompletne zestawy. Fragmenty takich 
form odkryto w obiektach nr 32/1967, 60, 72, 76 
i  84 (ryc.  35d, 43e, 45b, 46b, 49d, 50). Publiko-
wana przez J.  Podgórskiego rekonstrukcja złoże-
nia tych form do wersji użytkowej (Podgórski  J., 
1982, s.  227, ryc.  2) wskazała, że produkowano 
groty o  długości ok. 15–20  cm i  szerokości li-
ścia 4–5 cm. Zwraca uwagę, że tego typu zabytki 
produkowane w  Juszkowie miałyby raczej formę 
późnołużycką (m.in. grupa XV wg Fogla – Fo-
gel  J., 1979). Zbliżone były one m.in. do oka-
zów z  Kazimierza (Kostrzewski  J., 1958, s.  161, 

ryc. 115:426), okolic Gdyni (Fudziński P., Fudziń-
ski  M., 2015, s.  61, ryc.  227), Opalenia (Tuszyń-
ska  M., 2016, s.  44, ryc.  7) czy okazu z  Frydry-
chowa (Bukowski  Z., 1998, s.  283, ryc.  129:5). 
Zwraca uwagę obecność podobnych form już 
na terenie Pomorza Zachodniego w  datowa-
nym na V okres epoki brązu/okres Ha C skar-
bie ze Szczecina-Klęskowa (Wesołowski S., 1983, 
s.  390–392, ryc.  132–134), czy także na Pomo-
rzu Środkowym (Sikora M., 1975, s. 70, ryc. 29). 
W tym kontekście słusznie brzmią uwagi J. Pod-
górskiego o  braku znanych przykładów uzbroje-
nia datowanego na okres wczesnej epoki żelaza 
z  terenu Pomorza Wschodniego (Podgórski  J., 
1982, s.  229). Zbieżność form okazów juszkow-
skich z okresem wcześniejszym może wskazywać 
na pewną kontynuację tradycji. Ta różnorodność 
form i  prądów była jednym z  charakterystycz-
nych elementów fazy wielkowiejskiej.

Łyżka odlewnicza

Dodatkowym elementem była odkryta w  trak-
cie prac w  1973 roku (jama nr  251) gliniana łyżka 
odlewnicza (ryc.  67a). Kompletny zabytek pokazuje 
nam w  jaki sposób płynny brąz był przelewany do 
wykonanych już form. Jest to pierwszy zabytek tego 
typu odkryty na terenie tej części Pomorza. Przed-
mioty związane z  metalurgią o  tej formie nie były 
zbyt częste na terenach ziem polskich, występowa-
ły natomiast niekiedy w  zespołach grobowych kul-
tury łużyckiej między innymi z  terenu Polski Środ-
kowej i  Wielkopolski (Malinowski  T., 1982, s.  265, 
ryc.  19). Z  obiektów osadniczych wymienić należy 
przede wszystkim znaleziska z  Kamieńca (Gackow-
ski  J., 2015, s.  135, ryc.  3:5), z  Tarławek (Waluś  A., 
1979, s.  221; Hoffmann  M., 1999, tabl. LXXIV), Ry-
bin (Hoffmann M., 1999, tabl. XCVI:8) oraz Modrze-
winy, Kretowni i Pieczarek (Hoffmann M., 1999, tabl. 
LXXV:7), a także z Jankowa (Ostoja-Zagórski J., 1982, 
s.  177, ryc.  3:12). Prawdopodobnie fragmentem łyżki 
jest także przedmiot zarejestrowany na sąsiedniej osa-
dzie (Juszkowo, stan.  28), w  opracowaniu określony 
jako naczynie miniaturowe (por. Ignaczak  M., 2011, 
s. 166, ryc.  II.3. 2:6).

 26 Okaz znajduje się w  Muzeum Archeologicznym w  Gdań-
sku, jego wymiary: długość 13,2 cm, szerokość liścia do 3,1 cm. 
 27 Pod względem długości mieści się on w  ramach opisywa-
nych przez J. Podgórskiego. 



Zagadnienie metalurgii w  okresie halsztackim 
na Pomorzu nie było elementem często poruszanym 
w  literaturze przedmiotu. L.  J.  Łuka w  1982 roku 
zwrócił uwagę na fakt znacznego rozwoju metalurgii 
brązu właśnie w tym czasie (Łuka L. J., 1982, s. 209). 
To wtedy w  działających warsztatach brązowniczych 
powstają najpiękniejsze i  najdoskonalsze technicznie 
przedmioty. Były to głównie ozdoby, w  tym przede 
wszystkim najbardziej okazałe napierśniki. Zarówno 
same te zabytki, jak i  ich wyobrażenia na popielni-
cach twarzowych datowane są na okres Ha D (Łu-
ka  L.  J., 1966). Występowanie samych napierśników 
terytorialnie pokrywa się z  zasięgiem występowa-
nia popielnic z  ich wyobrażeniami (Łuka  L.  J., 1968, 
s.  69). Poza tym wykonywano szereg innych ozdób 
takich jak szczypce, szpile, wisiorki czy kolczyki. 
W okresie wczesnego i środkowego okresu lateńskie-
go nastąpiło dość gwałtowne zahamowanie dalszego 
rozwoju metalurgii brązu na Pomorzu Wschodnim. 
Zanika produkcja typowych przedmiotów z  okresu 
poprzedniego a  wytwórczość drobnej biżuterii brą-
zowej ograniczona została powstającymi licznymi 
przedmiotami z  żelaza. Metalurgia brązowa z  Jusz-
kowa wpisuje się w  początek tego procesu. Drugim 
okręgiem o  podobnej chronologii były warsztaty na 
Wysoczyźnie Żarnowieckiej (wyżej opisywane stano-

wisko w  Kartoszynie). W  tym skupieniu występują 
liczne chronologicznie spójne  cmentarzyska (Żóraw-
ski  Z., 2014, s.  397, ryc.  6). Do tego procesu nale-
ży dodać publikowane znaleziska surowca brązowe-
go, będącego podstawą działalności metalurgicznej 
(Łuka  L.  J., 1982, s.  222), w  tym relatywnie wczesne 
znaleziska ze Swarzewa i  Mieroszyna (Bukowski  Z., 
1998, s.  261–262). W  Swarzewie odnotowano obec-
ność brązowego złomu (Szymańska  A., 1975, s.  92), 
w  Mieroszynie zwracała obecność 156 sztabek brą-
zu (Bukowski  Z., 1998, s.  262). Kartografia znalezisk 
depozytów z  narzędziami i  surowcem (brąz lub cy-
na) z  V okresu epoki brązu (lub V okres epoki brą-
zu/okres Ha C) wykazuje wyraźną koncentrację na 
terenie Pomorza Wschodniego (Bukowski  Z., 1998, 
s.  263, ryc.  115). Porównując teren Pomorza z  ob-
szarami na wschód od dolnej Wisły, należy przyto-
czyć obserwacje M.  Hoffmana. Zwracał on uwagę, 
że lokalna wytwórczość metalurgiczna potwierdzo-
na była na wielu obszarach południowo-wschodniej 
strefy nadbałtyckiej, na przykład na Wysoczyźnie El-
bląskiej czy Pojezierzu Iławskim (Hoffman M., 2000, 
s.  175–177). Część z  wyżej wymienionych warsz-
tatów odlewniczych mogła być używana w  tym sa-
mym czasie, co analizowane w  tej pracy pracownie 
juszkowskie.

Metalurgia osady w  Juszkowie 
na tle okresu halsztackiego 

na Pomorzu
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W trakcie prowadzonych na stanowisku nr 3 ba-
dań wykopaliskowych pozyskano dużą ilość materia-
łu biologicznego, którego większość stanowiły kości 
zwierzęce i  rybie łuski oraz ziarna zbóż. Te pierwsze 
były analizowane przez prof. M. Sobocińskiego. Opu-
blikowano jednak tylko fragmenty wyników jego ana-
liz, dotyczące materiałów kostnych z  badań w  1963 
roku (por. Sobociński  M., 1972). Wśród wówczas 
przebadanych szczątków kostnych 94% miało pocho-
dzić od zwierząt domowych. W  tej części materiału 
stwierdzono głównie obecność szczątków owcy/kozy 
i krowy. Analiza kości krów wykazała, że zwierzęta te 
mogły mierzyć zaledwie ok. 106–112  cm. Duży był 
udział szczątków psa. Jedno ze zwierząt było dosyć 
młode, zbliżone pod względem budowy do dzisiejsze-
go szpica. Wśród kości zwierząt dzikich dominował 
kości dzika, nieliczne kości hodowanych świń wska-
zywały że zwierzęta te w  tym okresie były podobne 
do swego dzikiego kuzyna. Znaleziono nieliczne ko-
ści zająca i  sarny. Niewielki był udział kości konia, 
budowa koni zbliżać się miała do budowy stepowych 
tarpanów i koników polskich. W zbiorach archiwum 
naukowego MAG znajdują się również inne zestawie-
nia kości zwierzęcych (brak analizy, ujęcia wyłącznie 
tabelaryczne). Pierwsze zawierało zbiór wyników ba-
dań z  1967  r. (Sobociński  M., 1968). Wśród szcząt-
ków kostnych dominowały wówczas ponownie kości 
owcy/kozy i  krowy, ewenementem było wystąpienie 
kości bobra. Materiał z badań w tym roku był jednak 
bardzo rozdrobniony, o  czym miał świadczyć fakt 
że oznaczenie gatunkowe udało się wyodrębnić dla 
zaledwie około 24% materiału. Drugie zestawienie 
omawiało materiały kostne z  prac wykopaliskowych 
w  1971 roku (Sobociński  M., 1971). W  tym zbiorze 
zaskakiwała dominacja kości świni, przed krowami 
i owcami/kozami. Niewielki był udział gatunków dzi-
kich (sarna, zając), w  trakcie oznaczania szczątków 

po raz pierwszy wyróżniono większą ilość kości pta-
ków. Trzecie zestawienie obejmowało sezon badawczy 
z  1972 roku (Sobociński  M., 1972a). W  tym zespole 
oznaczono gatunkowo około 59% kości. Dominowały 
kości krowy, przed owczymi/kozimi, w  jednej z  jam 
(nr  201) miał wystąpić niemal kompletny szkielet 
psa, w  tym jego żuchwa28. Udział kości zwierząt dzi-
kich był niemal niezauważalny. Czwarte zestawienie 
dotyczyło okresu badań w 1973 roku (Sobociński M., 
1973). W  tej części wśród kości zwierząt domowych 
występowały szczątki kostne niemal wyłącznie nale-
żące do krowy oraz owcy/kozy. Wśród kości zwierząt 
dzikich oprócz jelenia i  bobra stwierdzono również 
pozostałości kości wiewiórki (!). Dane te można po-
równać do nielicznych źródeł kostnych ze stanowisk 
na terenie Pomorza. Z stanowiska w Stanisławiu, gmi-
na Tczew pochodziły kości konia, krowy, owcy i nie-
mal kompletny szkielet 2–4 letniego psa (Makowiec-
ka  M., Makowiecki  D., 2005, s.  351–352). Z  osady 
w  Nowym Dworze, gmina Pelplin pozyskano kości 
bydła, świni, psa, zająca oraz kości kończyn przed-
nich jelenia, nadpalone w ogniu (Kurasiński T., Świę-
tosławski  W., Wojtyła-Janiak  J., 2003, s.  26). Na sta-
nowisku w  Małym Gracu wystąpiły głownie szczątki 
krowy i owcy/kozy, w mniejszym stopniu świni i ga-
tunków dzikich (dzik-por. Żórawska A., 2005, s. 313, 
tabela  1). Zestawienie gatunków zwierząt dla ugru-
powań „pomorsko-kloszowych” (materiały osadnicze) 
w  pracy M.  Makowieckiej i  D. Makowieckiego (Ma-
kowiecka  M., Makowiecki  D., 2005, s.  352, tabela  2) 
obejmowało:
 a) Zwierzęta domowe, tj. bydło, świnie/ owcy/ko-

zy, konie i  psy. Największy był udział bydła 

 28 Materiały publikowane po kilku latach od wykonania zesta-
wienia (Sobociński M., 1979). 

Materiały przyrodnicze 
(ziarna zbóż, kości zwierzęce, łuski rybie, 

fragmenty drewna i  węgle drzewne)
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oraz małych przeżuwaczy, nieco mniejszy świni 
i  konia. Psy, jakkolwiek obecne w  materiałach 
osadniczych, stanowią najmniejszą procentowo 
 grupę.

 b) Ssaki dzikie tj. zając, lis, dzik, jeleń i  sarna. 
W  materiale z  Juszkowa nie stwierdzono kości 
lisa, wystąpiły natomiast nie uwzględnione w ta-
beli bóbr i wiewiórka.

 c) Ptaki–obecność bez wydzielania gatunku.
Rybie łuski pozyskano w  trakcie prac w  latach 

1973, 1974, 1976. Autorem szczegółowej ich anali-
zy był prof. Jerzy Filuk, maszynopis opisów próbek 
znajduje się w  archiwum MAG (karty datowane na 
lata 1977 i  1979)29. Ze względu na brak części okre-
śleń z  jakiego obiektu pochodził dany materiał, wy-
niki te opisywano dosyć ogólnie (np. „jama środko-
wa” w  obrębie danego ara). Wśród gatunków, jakie 
wówczas pozyskiwano, należy wymienić jesiotra (trzy 
przypadki), leszcza (sześć przypadków), pojedyn-
cze były przypadki płoci, sandacza, certy i  bolenia. 
Taki zestaw gatunków sugerowałby korzystanie za-
równo z  łowisk morskich jak i  śródlądowych, cho-
ciaż wymienione tu gatunki morskie, w  czasie tarła 
obecne są w  rzekach. Rybołówstwo okresu wczesnej 
epoki żelaza miało mieć charakter sezonowy, zwią-
zany właśnie z  tarłem. Ryby wówczas zbijały się 
w  większe grupy, łatwiejsze do polowań (Makowiec-
ki D., 2003, s. 98). Wyniki z Juszkowa można porów-
nywać do materiałów z  Tolkmicka i  Łęczów, dwóch 
osiedli, z  których pozyskany materiał został podda-
ny badaniom. W  materiałach z  osiedla w  Tolkmicku 
dominowała ciosa (niespotykana w  Juszkowie), poza 
tym leszcz, płoć i  krąp oraz sandacz. Bardzo rzadki 
był natomiast jesiotr (Filuk  J., 1966, s.  232, tabela  6; 
Makowiecki  D., 2003, s.  98, tabela  61). W  materia-
łach z  Łęcza dominował natomiast leszcz. Pomimo 
że osiedle to położone było nad Zalewem Wiślanym, 
wśród kości nie stwierdzono występowania przedsta-
wicieli ryb morskich (Filuk J., 1966a, s. 407, tabela 2).

W obrębie osady w jej wschodniej części w jamie 
nr 24130 natrafiono na depozyt ziaren zbóż, o  łącznej 
objętości 9280  cm³. Wyniki analiz tej próby zostały 
opublikowane (Klichowska  M., 1979). Warto przyto-
czyć wyniki tej pracy, która omawiała jedną z nielicz-

 29 Informacje za Archiwum Naukowym Muzeum Archeolo-
gicznego w Gdańsku, teczka nr 134.
 30 Materiał zabytkowy pochodzący z  jamy był bardzo skrom-
ny, składały się na niego zaledwie trzy fragmenty ceramiki. 

nych próbek źródeł organicznych z  okresu wczesnej 
epoki żelaza na Pomorzu. Wśród zbóż z próby obec-
ny był niemal wyłącznie jęczmień. Miał on być do-
brze doczyszczony, ponieważ zawierał tylko niewielką 
ilość ziaren chwastów zbożowych. Poza jęczmieniem 
znaleziono niedużą ilość pszenicy (zwyczajnej i  pła-
skurki). Z  chwastów przeważały natomiast trawy 
oraz szczaw i  rdest. Wielkość ziaren zboża z  Jusz-
kowa miała odbiegać od znanych później w  kultu-
rze pomorskiej, najbliższymi analogiami miały tu być 
materiały z  Sikorzyna (Klichowska  M., 1979, s.  151). 
Należy zaznaczyć, że znalezisko to przez wiele lat by-
ło jedynym, jeżeli chodzi o  odkrycia zboża z  okresu 
wczesnej epoki żelaza na Pomorzu. W 2014 roku do-
szło natomiast do podobnego odkrycia ziaren zbóż 
na osadzie z  okresu wczesnej epoki żelaza Cieple-
wie, gmina Pszczółki. W jednym z obiektów również 
i  tam natrafiono na dużą ilość ziaren zboża. Wstęp-
na analiza wskazuje podobną zawartość próbki. Jej 
zawartość miał stanowić również niemal wyłącznie 
jęczmień, z  niewielką ilością zanieczyszczeń (Fu-
dziński  P., Fudziński  M., 2017, w  druku). Zidenty-
fikowane odciski na ceramice potwierdzały dużą ro-
lę jęczmienia, którego odciski notowano najczęściej. 
Rzadsza była pszenica, dużo rzadsze natomiast żyto 
(Klichowska M., 1962, s. 146, tabela 2; s. 147).

Do analiz specjalistycznych przekazano również 
próbki węgla drzewnego (analiza pod kątem okre-
ślenia gatunku). Do analiz wybrano łącznie aż sto 
dwadzieścia dziewięć próbek. Trzydzieści trzy z  nich 
pochodziły z  badań w  1974  r., trzydzieści z  badań 
w 1972 r., dwadzieścia siedem z badań w 1976 r. oraz 
odpowiednio piętnaście i  czternaście z  badań w  la-
tach 1968 i  1973  r. Najmniejszy ilościowo był zbiór 
z 1963 r., który obejmował dziesięć próbek. Autorem 
analiz był prof. Zbigniew Gądziński (Poznań), ich wy-
niki ujęte są w formie bardzo krótkiego maszynopisu, 
znajdującego się w  Archiwum Naukowym Muzeum 
Archeologicznego w  Gdańsku31. W  siedemdziesię-
ciu czterech przypadkach określono węgiel z  obiek-
tów osady jako pochodzący z  dębu, pięćdziesiąt trzy 
natomiast dotyczyć miało sosny. Rzadsza była brzoza 
(trzydzieści cztery przypadki), incydentalne natomiast 
świerk (trzy przypadki) i  jesion (jeden przypadek)32. 
Dla porównania, w  przypadku osady w  Juszkowie 

 31 Teczka nr 134 Juszkowo, część analiz specjalistycznych.
 32 W przypadku niektórych próbek stwierdzono obecność po-
zostałości kilku rodzajów drewna. 
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stanowisko nr 28 z czterech obiektów pozyskano trzy 
próbki dębu, dwie próbki brzozy i  pojedyncze pozo-
stałości olchy oraz jesionu (Stępnik  T., 2011, s.  271, 
tabela III.4. 3). Struktura z większą rolą drewna drzew 
liściastych była wspólna dla obu stanowisk. T.  Stęp-
nik w  pracy dotyczącej Juszkowa-Rusocina sytuację 
tę tłumaczył dostępnością poszczególnych gatunków 
w najbliższym sąsiedztwie stanowiska. Mniejszą wagę 
miano przywiązywać do wartości energetycznej da-

nego typu drewna (Stępnik  T., 2011, s.  270). Jednak 
prawdziwym uzasadnieniem dla takiej struktury ga-
tunkowej może być właśnie działalność metalurgiczna 
prowadzona na osadzie. Studia z zakresu antrakologii 
wykazują, że do działalności metalurgicznej wybiera-
no gatunki drzew liściastych, często wybór padał na 
jeden określony gatunek. Dębina znajduje się w  gór-
nej części listy gatunków wybieranych do procesu 
wytopu brązu (por. Paradis-Grenouillet i  inni, 2014).
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W trakcie badań w Juszkowie odkryto łącznie 419 
obiektów archeologicznych (por. tabela 1). Ich formy 
oraz spis ilości przedstawia poniższa tabela. W umiesz-

czonej w niej wykorzystano oryginalne określenia, po-
chodzące z  dokumentacji badawczej (krytyka źródeł 
i  określeń zostanie przedstawiona w  dalszej części).

Analiza ilości i  form obiektów 
odkrytych na stanowisku w  Juszkowie, 

stanowisko nr  3

Tabela 2. Posumowanie form obiektów z osady w Juszkowie

Sezon badawczy Jamy Paleniska Inne Łącznie

1963 44 4 Chata, skupisko 1 50

1966 26 0 26

1967 20 4 24

1968 25 3 28

1969 21 4 Jama na pograniczu dz. 96/206 26

1971 19 0 19

1972 86 28 Skupisko 1 i 2 116

1973 28 4 32

1974 56 12 68

1976 22 7 Wykop I, ćwiartka 5 i 6, jama 30

Łącznie
347

(83%)
66

(16%)
6 

(1%)
419

Przeprowadzona analiza ilości obiektów wyka-
zała różnicę ich ilości w  stosunku do ich numeracji. 
Oficjalna numeracja obiektów z  osady w  Juszkowie 
obejmuje wartości od 1 do 374, jednakże obiektów 
było właściwie więcej. Liczba ogólna, czyli 419, po-
twierdza jednocześnie wcześniej opisywany proces 
licznego dublowania numerów obiektów (np. obiekty 
nr  17 i  17A, które pomimo podobnej nazwy wcale 
nie były ze sobą związane). Zwraca uwagę znaczna 
dominacja jam (ponad 81%). Zaledwie ok. 1/5 obiek-
tów zostało uznanych na paleniska. Pozostałe obiekty 
(o zupełnie innej specyfice) stanowiły najmniej liczne 
kategorie. W  trakcie analizy dokumentacji rysunko-
wej obiektów wydzielono następujące typy obiektów 
archeologicznych.

Jamy

Była to dominująca grupa znalezisk na osadzie 
w  Juszkowie. Przy opisach tych obiektów w  czę-
ści katalogowej przyjęto jako obowiązujące określe-
nia pochodzące z  dokumentacji polowej stanowiska. 
Analiza form i  funkcji jam została przyjęta za J.  Mi-
chalskim (Michalski J., 1981, s. 150), jednakże z pew-
nymi zmianami. Obrazuje to poniższa typologia:
 a) Typ 1. Obiekty bardzo duże, o  „rozlanym”, nie-

regularnym kształcie. W  profilu bardzo często 
nieregularne, w  części nieckowate, w  pozosta-
łych częściach zawierały stopniowate przegłę-
bienia. Zagłębienia występujące w  profilach tych 
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obiektów mogły także przybierać formę półko-
listą, workowatą lub v-kształtną. Niekiedy by-
ły one klasyfikowane jako swoiste „podobiekty” 
i  numerowane osobno (jama 19A, 20A, jama A, 
B, C, palenisko pod jamą 21). Jako przykłady tej 
grupy można tu podać jamy: 12A, 27/1967, 14, 
21, 41, 53, 54, 72, 81, 102, 122, 134, 166, 183, 
223, 247, 259, 264, 292, czy 343 i  368 (ryc.  98, 
99, 100, 109, 120). Wymiary na osiach N-S 
i  W-E tych obiektów oscylowały od około 200 
do niekiedy ponad 500–550  cm (jamy 12A, 14). 
Głębokość profili osiągała w  większości war-
tość od 40 do 80  cm. Wszystkie te obiekty na-
leży uznać jako formy mieszkalno-produkcyjne. 
Za tą drugą możliwością mogłaby przemawiać 
między innymi obecność talerzy, czy fragmen-
tów form odlewniczych (jamy 54, 72) oraz frag-
mentów bursztynu czy obrobionych zabytków 
kościanych (np. jamy 81, 166) oraz grudki brą-
zu (jama 134). Bliższa analiza wskazuje na po-
dobieństwa tej grupy do dużego obiektu określa-
nego jako półziemianka z  Kamionki (Paner  H., 
Fudziński  M., 2001, s.  19, ryc.  10) czy obiektu 
z  Barłożna (Paner  H., 2001, ryc.  20) oraz skupi-
ska osadniczego z  okolic Żarnowca (np. Jarzęb-
ska I., 1977, s. 92). Obiekt o wymiarach zbliżony 
do wymiarów takiego ze stanowiska w  Juszko-
wie (380 x 260 cm) pochodził z datowanej przez 
autora badań na okres Ha C osady z  Nowe-
go Barkoczyna (Podgórski  J., 1985, s.  73). Duże 
rozlane obiekty, o  niewielkiej miąższości mogły 
być natomiast śladami pozostałości konstrukcji 
zrębowych (por. np. Michalski  J., 1983, s.  144; 
Piotrowska  M., 2013, s.  60–61). Dla Juszkowa 
przykładem takiego obiektu była jama 292.

 b) Typ 2. Obiekty o  średnich (podtyp 2A) i  ma-
łych rozmiarach (podtyp 2B). Do tej grupy moż-
na zaliczyć przykładowo jamy 1, 7, 8, 9A, 11, 20, 
24A, 29/1967, 34/1967, 50, 58, 73, 78, 80, 82, 
100, 115, 135, 160, 165, 199, 204, 219, 237, 238, 
245, 251, 273, 356, 304, 312, 345, 371 (obiekty 
średnie) oraz jamy: 15A, 45, 48, 61, 64, 85, 91, 
106, 110, 139, 182, 188, 195, 198, 203, 217, 218, 
225, 267, 276, 282, 359, 367, 371 (obiekty małe) 
(ryc.  83, 86, 87, 88, 89, 91, 96, 101, 102, 104, 
106, 108, 110, 112, 113, 114, 116, 117, 118). 
Posiadały one różnie ukształtowane profile naj-
częściej nieckowate (1), półkoliste (2), lub tra-
pezowate (3) i  workowate (4). Za J.  Michalskim 

można klasyfikować większość obiektów z  tej 
grupy jako klasyczne formy gospodarcze. Pod-
ręcznikowym wręcz przykładem była tu na przy-
kład jama 335, w  której nawarstwieniach wystą-
piły dwa naczynia. Analogicznym do podobnej 
sytuacji był opisywany przez T. Pawlaka i B. Ko-
ścińskiego obiekt nr  197 z  osady w  Gdańsku-
Lipcach (Kościński  B., Pawlak  T., 2011, s.  194, 
ryc.  6). Wypełniska tej grupy obiektów miały 
w  większości barwę szarą lub brunatną. Obec-
ność niewielkich śladów spalenizny może kwali-
fikować część z nich do grupy obiektów produk-
cyjnych (Michalski  J., 1981, s.  150). Przykładem 
takich form były między innymi jamy 197, 273, 
275, 276, 288, 301. Według analogii etnograficz-
nych tego typu obiekty mogły służyć do wędze-
nia lub suszenia żywności (Moszyński  H., 1967, 
s.  240, 241, 267). J.  Michalski sugerował nato-
miast, że część jam mogła stanowić pozostałości 
osieci, czyli obiektów do dosuszania zboża (Mi-
chalski  J., 1981, s.  168). W  przypadku Juszkowa 
teza ta nabiera szczególnego znaczenia wobec 
jej potwierdzenia opisywanym w  tej pracy zna-
leziskiem depozytu zboża z  jamy nr  241 (Pod-
górski  J., 1979; Klichowska  M., 1979)33. O  pro-
dukcyjnej funkcji części jam mogło świadczyć 
występowanie w  nich fragmentów odlewniczych 
(np. jamy 60, 72). Były one końcowym miejscem 
obróbki surowca obrabianego już w paleniskach. 
Grupa jam gospodarczych i  produkcyjnych to 
jedne z najczęstszych obiektów, odkrywanych na 
stanowiskach z  okresu wczesnej epoki żelaza na 
Pomorzu Wschodnim. Zmienność ich form była 
oczywiście bardzo duża. Wśród charakterystycz-
nych należy tu przytoczyć trapezowate i  worko-
wate w profilu formy jam znane z osad z  rejonu 
Pruszcza Gdańskiego i skraju Wysoczyzny Gdań-
sko-Tczewskiej np. Wojanowa (Paner H., Fudziń-
ski M., Godon K., 2003, s. 16, ryc. 10), Żukczyna 
(Paner  H., Fudziński  M., Godon  K., 2003, s.  18, 
ryc.  13), Borkowa (Fudziński  P., Adamska  E., 
2007, s.  65, ryc.  2), czy Ulkowych (Fudziński  P., 
Fudziński M., Adamska E., 2007, s.  71). Osobno 
należy tu wspomnieć o całym zasobie źródeł od-
krytych w  trakcie prac na tak zwanej obwodni-

 33 Również w  jamie (wypełnisko z  niewielką ilością spaleni-
zny) złożony był depozyt zboża z Cieplewa (Fudziński P., Fudziń-
ski M., 2017, w druku)
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cy Słupska (Ostasz  A., Strobin  A., Ślusarska  K., 
2011, s.  216, ryc.  5; Piotrowska  M., 2013, s.  60). 
Stwierdzona w  jamach z  Juszkowa, będąca na 
bardzo dużym poziomie (od kilku do kilkuset 
fragmentów ceramiki) gradacja ilości znalezisk 
ma swoje analogie również na obiektach osadni-
czych Pomorza (np. Podgórski  J., 1985a, s.  74).

Piece

Kilka obiektów zaliczonych przez  J.  Podgórskie-
go do kategorii jam można prawdopodobnie przypi-
sać do grupy pieców. Jamę nr  55 ze względu na jej 
budowę, obecność warstw spieczonego pomarańczo-
wego piasku i zawartość polepy należy uznać za piec. 
Obecność warstw silnie spieczonego piasku wokół 
obiektów, jak i  warstw kamieni z  polepą wewnątrz 
jam 35 i  36 może sugerować to samo. Obecność tak 
silnie spieczonego otoczenia wskazuje na uzyskiwanie 
tam dosyć wysokiej temperatury. Piece z okresu wcze-
snej epoki żelaza znane były między innymi z odkryć 
w  Ulkowych (Fudziński  M., Fudziński  P., Adam-
ska  E., 2007, s.  72, ryc.  4), Cieplewie (Fudziński  P., 
Fudziński M., 2011, s. 205, ryc. 8), czy Barłożnie (Ra-
tajczyk Z., 2003, s. 162), a także z Brzyna (Strobin A., 
Molenda  M., 2013, s.  215, tabl. I). Piece „juszkow-
skie” wystąpiły w  północnej części osady, na tere-
nie przylegającym do obszaru zniszczonego. Obiekt 
nr  55 wystąpił w  osobnym skupisku, obejmującym 
liczne jamy, ale też i obiekty mieszkalno-produkcyjne 
oraz paleniska (obiekty z  lat badań 1966–1967/1968). 
Mógł być elementem osobnego warsztatu odlewcy.

Paleniska

Ten typ obiektów stanowi 16% wszystkich zare-
jestrowanych na stanowisku (ryc.  82, 84, 85, 90, 92, 
93, 105, 111). Jednak poza dwoma sezonami wyko-
paliskowymi (1972 i  1974), kiedy odkryto ich łącz-
nie trzydzieści dziewięć, ich udział nie jest liczny. Ta 
grupa obiektów charakteryzowała się znaczną różno-
rodnością. Jako pierwszy i  podstawowy typ palenisk 
należy wyróżnić obiekty, posiadające konstrukcje ka-
mienne. Były to najbardziej klasyczne formy pale-
nisk. Różnice w ich budowie dotyczyły przed wszyst-
kim formy konstrukcji. Jako pierwszy należy omówić 
układ, w  którym w  profilu kamienie tworzyły regu-
larną konstrukcję sięgającą dna obiektu. Przykładem 
mogą być palenisko nr  41, 278, 290, 299, czy 316. 

W  drugim przypadku występowała jedna bardziej 
widoczna warstwa przepalonych kamieni (z reguły 
większych). Mogła im towarzyszyć, choć nie zawsze 
tak było, warstwa mniejszych kamieni lub spalenizny. 
Przykładem są paleniska nr 79, 287 i 295, 302. Mniej 
liczne były obiekty, w których kamienie tworzyły nie-
wielkie skupiska w  poszczególnych częściach profilu 
obiektu lub nie tworzyły ich wcale (palenisko 51). 
Zwraca uwagę, że w  Juszkowie nie wystąpiły obiekty 
pozbawione całkowicie konstrukcji kamiennej, zawie-
rające jedynie warstwę spalenizny. Obiekty tego typu 
związane były z krótkotrwałym paleniem ognia. J. Mi-
chalski nazywa je ogniskami. Fakt ten mógł potwier-
dzać produkcyjny charakter osady, w  której obiekty 
miały przede wszystkim aspekt funkcjonalny. Obiekty 
w formie ognisk znane były z położonych w mikrore-
gionie obiektów, między innymi z Cieplewa (Fudziń-
ski  P., Fudziński  M., 2011, s.  205, ryc.  7) i  Juszko-
wa-Rusocina (Ignaczak  M., 2011, s.  144). Struktura 
odkrytych obiektów tej grupy zbliża osadę w  Juszko-
wie do położonego w  mikroregionie innego obiektu 
osadniczego, datowanego na okres Ha C w  Pruszczu 
Gdańskim (por. Fudziński  M., 2015, s.  194, ryc.  4). 
Zwraca jednak uwagę, że na tamtym stanowisku od-
słonięto niemal wyłącznie paleniska, z  konstrukcja-
mi kamiennymi (Fudziński  M., 2015, s.  193, ryc.  3). 
Niepełny stan zbadania osady w Pruszczu nie pozwa-
la jednak na wyciąganie szerszych wniosków. Paleni-
ska z  brukiem kamiennym występowały licznie tak-
że na innych osadach w  pruszczańskim skupieniu 
osadniczym (np. Fudziński  M., Fudziński  P., Adam-
ska  E., 2007, s.  72, ryc.  3; Ignaczak  M., 2011, s.  144; 
ale także z  Bobrowca-Kornatki (Paner  H., Fudziń-
ski  P., 2001, s.  24, ryc.  18), czy skupienia na Wyso-
czyźnie Żarnowieckiej (np. Jarzębska  I., 1977, s.  92).

Chata

W trakcie badań w 1963 roku odsłonięto częścio-
wo obiekt o  wymiarach 305x190  cm i  zróżnicowanej 
głębokości od 26 do 58  cm. Nieregularny prostokąt-
ny kształt i głębokość obiektu zbliża opisywaną formę 
do obiektu nr  B9 z  osady w  Juszkowie-Rusocinie34. 
Formę z  Juszkowa należy łączyć albo z  pozostałością 
konstrukcji zrębowej (Michalski  J., 1983, s.  144; Pio-
trowska M., 2013, s. 60–61), albo z półziemianką (Igna-

 34 Rozmiary tego obiektu, podawane przez M.  Ignaczaka to 
340 x 270 cm., miąższość do 37 cm.
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czak M., 2011, s. 143). Co zaskakujące, w obiekcie tym 
nie natrafiono na żaden materiał zabytkowy. Część te-
go obiektu została zniszczona przez podbieranie pia-
sku jego powierzchnia (ok. 10–15 m²) wpisuje się 
w szablon uzyskany dla pobliskiego obiektu osadnicze-
go w  Juszkowie-Rusocinie (Ignaczak  M., 2011, s.  63).

Inne obiekty

Do tej kategorii zaliczone zostały pojedyncze ja-
my, którym z  nieznanych powodów nie nadano nu-

meracji oraz trzy skupiska materiału. Brak danych 
o  formach tych obiektów, skupiska natomiast za-
wierały dużą ilość bardzo różnorodnego materiału. 
Można je więc właściwie zakwalifikować jako sku-
piska ceramiki. Znaleziska tej grupy, mocno znisz-
czone, nie zostały naniesione na plan ogólny, stąd 
trudno wykazać ich związek z  konkretnymi obiekta-
mi. O  przykładach takich właśnie skupisk ceramiki 
wspomina M.  Piotrowska w  odniesieniu do analizo-
wanej przez siebie osady w  Łosinie (Piotrowska  M., 
2013, s. 79).
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Rekonstrukcja formy, wielkości i  rozplanowania 
osiedla w Juszkowie jest rzeczą utrudnioną. W grun-
cie rzeczy dosyć chaotyczny sposób opisywania bada-
nych powierzchni i bardzo niespójny system podziału 
arów, zmieniający się na przestrzeni trzynastu lat ba-
dań, tego zadania nie ułatwiają.

Przy analizie wielkości osady w Juszkowie należy 
wziąć pod uwagę fakt, że przebadany został, w  przy-
bliżeniu oceniany wielkościowo, jedynie fragment jej 
powierzchni. Wiadomo tylko, że teren przylegał do 
żwirowni, należy założyć, że to w  tym samym sekto-
rze podjęto późniejsze prace w  latach 1966–1969  r. 
Z prowizorycznych szkiców w dokumentacji polowej 
i  rysunku w  artykule J.  Podgórskiego (Podgórski  J., 
1971, s. 205, ryc. 1) można natomiast odtworzyć po-
wierzchnię i układ obiektów z badań w  latach 1966–
1969 r. Ze szkiców dokumentacji polowej wynika, że 
obszar ten przylegał do południowej granicy żwirow-
ni35. W 1966 roku przebadano obszar ok. 2 arów, dla 
lat 1967–1969 dysponujemy już danymi podawany-
mi dla czasopisma „Informator Archeologiczny”. Były 
to powierzchnie około 3,25 ara w 1967 (Podgórski J., 
1968, s. 97), około 3,5 ara w 1968 (Podgórski J., 1969, 
s. 61) i około 4 arów w roku 1969. Pierwszy etap prac 
z lat sześćdziesiątych XX wieku można więc zamknąć 
liczbą około 15–17 arów przebadanej powierzchni sta-
nowiska. Układ przestrzenny z lat 1966–1969 r. wska-
zywał na odsłonięty zespół obiektów, w skład którego 
wchodziły jamy gospodarcze (prawdopodobnie jama 
1), paleniska z brukami kamiennymi (położonymi ra-
czej na zewnątrz tego układu), obiekty mieszkalno-
-produkcyjne (jama 12A) czy obiekty związane z pro-
dukcją odlewniczą (jamy 60, 72, 84). W trakcie badań 

 35 Potwierdza to notatka w  Informatorze Archeologicznym 
mówiąca o pracach prowadzonych w „południowej części stano-
wiska” (Podgórski  J., 1970, s. 65). 

w  1969 roku uchwycono częściowo południową gra-
nicę tego skupiska (Podgórski J., 1971, s. 205, ryc. 1). 
Wobec faktu, że około 99% form odlewniczych po-
chodzi z  prac wykopaliskowych prowadzonych w  la-
tach 1966–1969 można założyć, że w tym okresie od-
słonięto główny znany warsztat odlewcy z  Juszkowa. 
Takich pracowni mogło być więcej, jednak stan ba-
dań nie jest tak pełny jak w przypadku lat 1966–1969 
roku (ryc.  121, 122). W  roku 1971 prace badawcze 
przeniosły się bardziej na północ (część północno-
-wschodnia osady)36. Fragment badany w  tym czasie 
przylegał do wschodniej części żwirowni i  prowadził 
sondażem w  kierunku północnym. Obiekty odkryto 
w  południowej części badanego obszaru (ok. 2 ary). 
Ogółem powierzchnia prac w  1971 roku wynosiła 
około 7,5 ara (Podgórski  J., 1972, s.  54) (ryc.  123). 
W  1972 roku prace przeniesiono bardziej na połu-
dnie, drugą część wykopu założono w  północno-
-wschodniej części stanowiska (Podgórski  J., 1973, 
s.  67). Niestety, w  dokumentacji polowej nie stwier-
dzono obecności planu obydwu odkrytych wów-
czas fragmentów stanowiska. W  dokumentacji polo-
wej z  1974 roku znajdował się częściowy plan badań 
z  1972 w  południowej części stanowiska, na którym 
zaznaczono lokalizację tylko 57 obiektów (w  tym se-
zonie badawczym odkryto ich 116 – ryc.  124). Nie 
można też jednoznacznie określić wielkości przeba-
danego terenu, który tylko hipotetycznie oscylował 
wokół około 30 arów37. Południowa koncentracja 
obiektów, odkrytych w  1972 roku wykazywała więk-
szą zwartość w  zachodniej części badanego obszaru. 
W  części północno-wschodniej natrafiono na pierw-
sze obiekty osady wczesnośredniowiecznej (Podgór-

 36 Poruszone Podgórski  J., 1972, s. 53.
 37 Do prac po raz pierwszy wprowadzono ciężki sprzęt do 
częściowego usuwania warstw ziemi ornej.

Układ przestrzenny osady w  Juszkowie, 
rekonstrukcja powierzchni osady
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ski  J., 1973, s.  66). W  1973 prace przesunięto w  po-
bliże terenu badań prowadzonych w 1971 r. Założono 
też drugi, oddalony na wschód, pojedynczy, w  swo-
jej formie ewidentnie sondażowy wykop (ryc.  125). 
Łączna powierzchnia prac wyniosła wówczas około 
4–4,5 ara (Podgórski  J., 1974, s.  93). Biorąc jednak 
pod uwagę dane według dokumentacji zgromadzo-
nej w  Muzeum Archeologicznym w  Gdańsku, mo-
gła być ona dwukrotnie wyższa. W  roku 1974 zasięg 
powierzchni badawczej wyznaczono w  pasie przy-
szłej kolizji stanowiska z  trasą tak zwanej autostrady 
(czyli późniejszej obwodnicy Trójmiasta). Stąd forma 
badań oparta na założeniu długiego, ale wąskiego, 
miejscami nieciągłego wykopu, którego powierzch-
nię należy oszacować za J.  Podgórskim na około 21, 
5 ara (Podgórski J., 1975, s. 87 – ryc. 126). W obrębie 
prac wyróżniły się trzy skupiska, w  tym dwa poło-
żone w  części północnej, związana była z  nimi war-
stwa kulturowa, częściowo naruszona osadnictwem 
średniowiecznym i  nowożytnym. Trzecie skupisko 
o  przemieszanym charakterze, częściowo zniszczone 
przez osadę średniowieczną (zwłaszcza datowany na 
ten okres obiekt nr 324), znajdowało się w południo-
wej części terenu. W 1976 roku badaniami objęto ob-
szar łącznie około 18 arów (ryc. 127), głównie w czę-
ści północno-zachodniej, gdzie jednak rezultaty prac 
były skromne. Odkryte obiekty (głównie jamy) za-
wierały stosunkowo niewielką ilość materiału zabyt-
kowego. W  części wschodniej odsłonięto natomiast 
obszar około 50  m² z  warstwą kulturową o  przemie-
szanym charakterze (Podgórski  J., 1977, s.  87–88)38.

Drugi etap prac w latach siedemdziesiątych moż-
na więc zamknąć, podając liczbę ok. 82 arów odsło-
niętej powierzchni. Prace w  obydwu tych umownie 
pojmowanych podokresach, były prowadzone na ob-
szarze około 97–99 arów. Jest to duża powierzchnia. 
Można jednak założyć, że całość osady mogła mieć 
powierzchnię około cztery razy większą (dużą część 
układu przestrzennego stanowiska zniszczyła eksplo-
atowana w  centralnej części osady „dzika” żwirow-
nia). Powierzchnię osady w  Juszkowie można po-
równać z  podobnymi obiektami z  okresu wczesnej 
epoki żelaza na Pomorzu. Badany obszar w  Gdań-
sku-Lipcach obejmował łącznie około 114 arów (Ko-
ściński B., Pawlak T., 2011, s. 192), ale należy założyć 

 38 W tej części stanowiska natrafiono po raz pierwszy na 
fragmenty naczyń kultury wielbarskiej (brak informacji w  notce 
o badaniach autorstwa J. Podgórskiego).

że obiekty osady z  okresu Ha C zajmowały najwyżej 
około 60% tej powierzchni (Kościński  B., Pawlak  T., 
2011, s.  193, ryc.  3). Osady z  okresu wczesnej epo-
ki żelaza z  rejonu południowej części Pojezierza Sta-
rogardzkiego osiągały powierzchnię ok. 35–70 arów, 
nieco większy obiekt z  Warlubia (stan.  1), miał zaj-
mować obszar 155 arów (Bojarski  J. i  inni, 2001, 
tabela  1; Gackowski  J., 2003, s.  81, ryc.  1). Nieco 
większy był zespół osadniczy w  Cieplewie, którego 
powierzchnię można szacować na około 2 hektary, 
jednak był on znany z wyrywkowych badań, związa-
nych z  inwestycjami budowlanymi (Fudziński P., Fu-
dziński  M., 2011; 2017, w  druku). Na tym tle zupeł-
nym odstępstwem był obiekt z Pruszcza Gdańskiego, 
którego przebadana powierzchnia sięgała ok. 5 arów 
(pozostały zasięg nie został uchwycony-Fudziński M., 
2015, s.  193, ryc.  3). Z  obszaru stanowiska w  Jusz-
kowie (nr  28) możliwe było wydzielenie kilku stref 
osadnictwa, na które powracała ludność w  okresie 
wczesnej epoki żelaza (Ignaczak  M., 2011, s.  141). 
Wszystkie te dane wskazują na wyjątkową rolę Jusz-
kowa w  sieci osadniczej tej części Pomorza w  okre-
sie wczesnej epoki żelaza. Także jego wielkość byłaby 
wyjątkowa w  kontekście średniej, którą można defi-
niować jako kilkanaście – kilkadziesiąt arów (por. np. 
Fudziński P., 2011, s.  30). Otwarte pozostaje pytanie, 
czy położona niedaleko i wyraźnie tymczasowa osada 
w  Juszkowie, stanowisko 28, nie stanowiła swoistego 
osiedla satelickiego dla osady produkcyjnej w Juszko-
wie, będącej sercem regionu.

Układ przestrzenny osady uchwycony w  wyniku 
prac na osadzie w  Juszkowie można zdefiniować na-
stępująco:
 a) W części północnej stanowiska (sektor badań 

1966–1969) uchwycono pozostałości pracowni 
odlewniczej.

 b) Zwarty układ obiektów z  lat 1971, 1973 i  1974 
(część północna) wyznaczał główną część osady 
na tym odcinku.

 c) Sektor południowy wraz z  warstwą kulturową 
to nieregularny układ obiektów w  jego części 
wschodniej. W  części zachodniej wyróżniła się 
zwarta grupa obiektów także z  większymi zało-
żeniami w  typie mieszkalno-produkcyjnym (np. 
jama 150).

 d) Skupienie najprawdopodobniej łączące się z  wy-
żej opisywanym wystąpiło w  części południowej 
sektora badań w  1974 roku (brak większej war-
stwy kulturowej, elementy średniowieczne).
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 e) Nie uchwycono właściwie granic założenia. Wy-
nikało to ze specyficznego doboru powierzchni 
prac, związanego z koniecznością ratowania naj-
bardziej zagrożonych części osady.

Chronologia

Chronologia osady w  Juszkowie opiera się na 
analizie zarówno form i  zdobienia ceramiki, jak 
i  nielicznych przedmiotów metalowych. Przy anali-
zie materiału ceramicznego należy wziąć pod uwagę 
fakt problematyczności w  jednoznacznym określaniu 
chronologii materiału osadniczego, łączonego na zasa-
dzie związków: materiał grobowy-materiał osadniczy 
(por. Dzięgielewski  K., 2003, s.  98–99). Wśród form 
ceramiki za charakterystyczną należy uznać obec-
ność dwustożkowatych form zdobionych ornamen-
tem paznokciowym, dużą ilość talerzy (w tym okazy 
zdobione na powierzchni i  o karbowanym brzegu), 
obecnością mis z wgięciem pod krawędzią i kubków. 
Wśród zdobnictwa dominuje ornament paznokciowy, 
krokiewkowy, plastycznych guzów, listwy plastycznej 
oraz obmazywania palcami. Elementem datującym 
może być też obecność uch naczyń, położonych na 
krawędzi wylewu. Wśród form zabytków nie cera-
micznych nie wystąpiły przedmioty o  klasycznych 
formach (np. szpile z  łabędzią szyjką). Wystąpiły na-
tomiast igły, kościane szydła, czy przedmiot (szpila?) 
wtórnie wykorzystany w  roli igły, ze śladami obrób-
ki, jednakże formy tych przedmiotów nie stanowią 
precyzyjnych datowników. Interesującym elementem 
była obecność bursztynu, w  tym także form pacior-
ków bursztynowych. W  pracowniach juszkowskich 
wytwarzano klasyczne dla schyłku epoki brązu/okre-

su Ha C przedmioty metalowe to jest lite naszyjniki 
i  bransolety, także okazy taśmowate, podłużnie żłob-
kowane. Potwierdzona jest też produkcja broni (gro-
ty). Połączenie tych wszystkich cech można uznać za 
charakterystyczne dla fazy wielkowiejskiej39. Osadnic-
two rejonu Juszkowa, jego potencjał i  znaczenie było 
podnoszone wielokrotnie (por. np. Łuka  L.  J., 1974, 
s.  99, 101; 1983, s.  16). Zwraca oczywiście uwagę 
nagromadzenie osad o  wczesnej metryce w  skupie-
niu pruszczańskim (Pruszcz Gdański, Gdańsk-Lip-
ce, Cieplewo – por. Fudziński P., Fudziński M., 2011, 
s.  208; Kościński  B., Pawlak  T., 2011, s.  191 i  nast.). 
Na stosunkowo wczesną pozycję omawianej osady 
wskazywać mogą także pośrednio nieliczne, ale do-
syć pewne do datowania źródła grobowe to jest zna-
leziska grobów z popielnicami oczkowatymi z Prusz-
cza Gdańskiego40. Załamanie się łużyckich struktur 
osadniczych związanych między innymi z  Krainą 
Wielkich Jezior Kaszubskich i  przeniesienie ciężaru 
osadnictwa na północ (Kępa Swarzewska, Wysoczy-
zna Żarnowiecka – por. Łuka L. J., 1983, s. 12, ryc. 2; 
s. 15, ryc. 3) wraz z terenami Pobrzeża ukształtowało 
zupełnie nowy model osadnictwa. W  okresie przej-
ściowym (Ha C), osadnictwo miało raczej charakter 
„wyspowy”, czego przykładem był właśnie omawia-
ny mikroregion osadniczy na pograniczu Wysoczy-
zny Gdańsko-Tczewskiej, Żuław i  zbiornika wodne-
go, który położony był w pobliżu dzisiejszego miasta 
Pruszcz Gdański.

 39 Wnioski chronologiczne na podstawie podziału J.  Podgór-
skiego (Podgórski  J., 1992). 
 40 Materiały niepublikowane, krótka wzmianka poruszone. 
Pietrzak M., 1986, s. 107.
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Juszkowo is located to the west of Pruszcz 
Gdański, on the border of the Kashubian Lake Dis-
trict and the Żuławy Wiślane. In the locality there 
are situated as many as sixty six archaeological sites. 
On some of them excavations have been carried out, 
to a varying extent. Site 3 extends to the south-east of 
the village of Juszkowo, on the vast terrace between 
the Radunia River and the currently unused Pruszcz 
Gdański-Straszyn railway tracks. The first discoveries 
within the ‘wild gravel pit’ were made, according to 
L. J. Łuka, already after the World War II, while  res-
cue excavations were undertaken in 1963 (Łuka L. J., 
1966, p. 21). Initially (until 1969) this site appeared 
in the literature as Będzieszyn site 1 (e. g. Podgór-
ski J., 1970, pp. 65–66). The proper excavation works 
in Juszkowo started in 1966 and were carried out, 
with breaks, until 1976 (the excavations on the site 
were not carried out in 1970 and 1975). The results 
of excavations, despite the richness of the discoveries 
and the uniqueness of the found prehistoric materi-
al, were only briefly discussed (e. g. Łuka L.  J., 1966, 
pp.  21–23; Podgórski  J., 1971, 1971a, 1979, 1982).

The long-term research process in Juszkowo left 
its marks in archaeological documentation. It  is im-
portant to emphasize the carefulness of its execu-
tion, both in descriptive elements as well as in draw-
ing and photographic documentation. Unfortunately, 
many elements over the years became impossible to 
recreate. At this angle, several specialist studies were 
conducted (mainly in the second half of the 1970s), 
involving professionals from many fields.  They were 
M.  Sobociński (animal bone studies), J.  Filuk (anal-
ysis of fish bone), Z. Gądziński (research of charcoal 
samples), M.  Klichowska (grain samples) and J.  Pi-
askowski (metallurgical analysis). The work on the 
site’s monograph was almost completely suspended 
due to the death of the many year director of exca-

vations in Juszkowo, J.  Podgórski in 1993. The ne-
cessity of their resumption was mentioned repeated-
ly in the literature (e. g. Fudziński M., 2005, p. 101). 
The study of materials from Juszkowo was only pos-
sible thanks to the support of the Ministry of Culture 
and National Heritage within the framework of the 
Cultural Heritage programme, the priority Protection 
of archaeological heritage, ‘A prehistoric centre of Po-
meranian bronze production in the early Iron Age 
in Juszkowo, Pruszcz Gdański commune’ (contract 
number 4692/16/FPK/NID 23 May 2016). Numerous 
activities have been undertaken within the project, 
i. e. the digitization of all available field documen-
tation from Juszkowo, the repeated conservation of 
part of artefacts, their drawing documentation and 
new description. Petrographic studies of pottery have 
been carried out, with respect to the obtained pot-
tery technology, its structure and firing temperature.

During the excavations in Juszkowo in total 419 
archaeological features were discovered. These were 
mainly pits of various shapes and sizes (83%). Some 
of them because of their large size should be regard-
ed as dwelling and production features.  Much rarer 
were hearths (about 16%), the remaining forms (‘hut’, 
clusters) were about 1% of the total number of ar-
chaeological features.  Amongst the features from the 
early Iron Age occurred also occasional features dat-
ed to the early Middle Ages.

Reconstruction of the form, size and layout of 
the site in Juszkowo is difficult. In fact, quite a  cha-
otic way of describing the excavated areas and 
a  very incoherent system of ares division (which 
changed over 13 years of excavations) do not facil-
itate this task. The total excavated area from all sea-
sons and from all sectors of the site is approximately 
97–99  ares.  In the northern part of the site (excava-
tions sector from 1966–1969), the remains of metal 
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casting workshop were recorded. Most of the discov-
ered pieces of moulds came from this research peri-
od. The compact arrangement of features from 1971, 
1973 and 1974 (northern part) indicated the main 
concentration of the settlement in this section. In the 
southern sector, its eastern and western parts stood 
out. The first one had an irregular layout. In the lat-
ter, there was a  compact group of features, also with 
larger ones in the type of dwelling and production 
features (e. g. pit 150). The boundaries of the settle-
ment itself were not properly determined. This was 
due to the specific selection of the excavations areas, 
associated with the necessity of saving the most vul-
nerable parts of the settlement.

During the analysis of artefacts, the assumption 
was made about the separation of fragments of ves-
sels and pottery of undetermined form. In the case of 
vessels or their fragments which were possible to de-
termine in terms of form, a  methodology was used, 
where the basis for distinguishing functional groups 
were metric indicators of the vessel and the construc-
tion details of base, belly and rim parts. The  follow-
ing types of vessels were distinguished. These were 
biconic, bulbous, vase-like, oval, mugs, pitchers, 
bowls, plates, strainers, as well as forms of vessels so-
called undetermined (i. e. with marked distinct form, 
but difficult to be unambiguously reconstruct). Plates 
and bowls were the predominant group of vessels; 
less frequent were mugs, oval, bulbous and biconic 
specimens.  Rarely occurred strainers, and very rare 
vase-like forms and pitchers.  The material was dec-
orated in various ways, the most common form of 
which were nail holes or engraved lines (sometimes 
forming a rafter ornament), plastic knobs, horizontal 
lines of diagonal incisions or notched cordon.

From the site in Juszkowo a  small (compared 
to the number of pottery fragments) collection of 
objects made of metal (bronze, iron), stone or am-
ber. Most of the bronze objects are less characteris-
tic fragments of circles, plaques, or wires, found on 
many sites (especially burial ones) of the Hallstatt C 
period in Pomerania. The attention attracts instead, 
the presence of as many as three almost identical 
forms of bronze needles made of a round bronze rod. 
It should be assumed that they could have been pro-
duced on the spot. The only iron artefact discovered 
on the site was a  fragment of iron sickle (?). This ar-
tefact found in 1967 (pit 49) has been lost during 
metallographic analyses.  Stone objects are polishing 

and rubbing stones, with forms corresponding to the 
production of the Lusatian culture yet. Attention is 
drawn to the interest of the population living in the 
settlement in Juszkowo to the amber. Its fragments 
were acquired in total from 133 features (or other 
stratigraphic units, e. g. are’s surface). Mostly they 
were fragments of raw material, or small fragments 
of unspecified semi-finished products (or production 
waste). These forms were complemented by three 
amber beads, in various state of preservation. Dur-
ing the excavations carried out on the settlement in 
Juszkowo, in total as many as twelve artefacts made 
of bone and horn were obtained. They were smaller 
or larger fragments of gravers and a fragment of stur-
geon plate with pierced holes.  This is a  rarity within 
settlements, as is the case of the necklace from pit 
No. 53 made of 15 shells with pierced holes.  Shells 
from Juszkowo are local Baltic specimens, abundant 
on the seashore and quite easy to obtain (probably 
belonging to the genus Cerastoderma glaucum).

The basic element of determination whether giv-
en feature could have a  production function or not 
is the presence of moulds.  They were waste which 
quantities could vary, sometimes reaching very high 
values   (Podgórski  J., 1971, p. 228). In the material 
from the settlement in Juszkowo in total 658 frag-
ments of moulds were discovered, with the majority 
(503 fragments – about 76%) discovered during the 
excavations in 1969. This is number bigger by one 
specimen than that the one given by J.  Podgórski 
(Podgórski  J., 1982, p. 225). Amonst them the fol-
lowing types can be distinguished:
 — Group 1 – ring-shaped moulds, divided into 

two variants i. e. moulds a  and b. The first had 
a  single casting channel, circular in cross-sec-
tion. In the so-called subtype b moulds casting 
channels were set vertically, one above the oth-
er, separated by a  small partition. For the set-
tlement in Juszkowo the examples of moulds of 
this group were specimens from features: sub-
type a: pits 32, 54, 60, 76, 84, 99, 238 and 320, 
subtype b – pit 60.

 — Group 2 – to it belong simple moulds, with 
a  single casting channel, quadrangular in 
cross-section. In the cross-section they were in 
the shape of the letter D. From the settlement in 
Juszkow they came from pit 54.

 — Group 3, 4 – semicircular moulds which cast-
ing channel were semicircular notches.  They 
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were similar in form, the difference was only in 
notches sizes, i. e. bigger in group 3 (width 0. 
8  cm) and smaller in group 4 (width 0. 2 – 0. 
3  cm). Due to these similarities, it was decided 
to describe both groups of moulds together. On 
the settlement in Juszkowo they were present in 
pits Nos. 57/58 and 84.
Two-piece (shell) moulds – semi-circular in 

cross-section moulds.  They were used for casting 
weapons, which could be evidenced by their form. 
Their nomenclature proposed by Podgórski is im-
precise, since they were actually multi-part moulds, 
forming more or less complete sets. Fragments of such 
moulds were discovered in features Nos. 32/1967, 60, 
72, 76 and 84.

An additional element was discovered during 
excavations in 1973 (pit No. 251) clay shank ladle. 
The complete artefact shows how liquid bronze was 
poured into moulds. It is the first artefact of this type 
discovered in the area of   this part of Pomerania.

In the course of excavations carried out on site 
No. 3, a  large amount of biological material was 
collected, most of which consisted of animal bones 
and fish scales as well as cereal grains.  Amongst 
the domestic animals dominated cattle and sheep/
goats.  The share of pig and horse was smaller. Dog 
bones were rare. Amongst the bones of wild animals 
occurred: hare, wild boar, red deer and roe deer, and 
also occasional remains of beaver and squirrel. Fish 
scales were obtained during excavations in 1973, 
1974, 1976. Amongst the species which were fished 
at that time were sturgeon, bream, with single spec-
imens of roach, zander, vimba bream and asp. Such 
a set of species would suggest the use of both marine 
and freshwater fisheries, although the aforementioned 
marine species in breeding season are present in riv-
ers.  A deposit of cereal grains, with a  total volume 
of 9280  cm³, was found within the settlement in its 
eastern part in pit No. 241. The results of analyses of 
this sample have already been published (Klichows-
ka  M., 1979). Amongst the cereals of this sample 
was present almost exclusively barley. It was careful-
ly cleaned because it contained only a  small amount 
of cereal weeds (dock and polygonum). Apart from 
barley, a small amount of wheat (common wheat and 
emmer wheat) was found. Specialized analyses were 

also carried out for charcoal samples (species anal-
ysis). In total as many as 129 samples were select-
ed for analysis.  The oak was dominant, while pine 
was less common. Definitely less frequent was birch, 
while spruce and ash were incidental. Broadleaved 
species were selected for the metallurgical activi-
ty, often one specific species was chosen. Oak wood 
is on the top of the list of species selected for the 
bronze smelting process (see Paradis-Grenouillet 
et al. 2014).

The chronology of the settlement in Juszkowo 
is based on the analysis of both forms and decora-
tion of pottery as well as of occasional metal arte-
facts.  Amongst the forms of pottery as characteristic 
should be noted the presence of biconic forms with 
nail decoration, a  large number of plates (including 
specimens decorated on the surface and with frilled 
rim), the presence of bowls with outcurved rim and 
mugs.  Amongst the decoration patterns dominate 
nail decoration, rafter decoration, plastic knobs or 
cordon. An interesting e lement was the presence of 
amber, including forms of amber beads.  In the Jusz-
kowo workshops were manufactured metal artefacts 
such as solid necklaces and bracelets, also lengthwise 
ribbed, band-shaped ones, typical of the end of the 
Bronze Age/Hallstatt C period. The production of 
weapons (spearheads) is also confirmed. The combi-
nation of all these features can be regarded as char-
acteristic of the Wielka Wieś phase. The settlement 
of the Juszkowo region, its potential and importance 
has been mentioned many times in the literature (see 
e. g. Łuka L. J., 1974, pp. 99, 101; 1983, p. 16). Obvi-
ously, the accumulation of early dated settlements in 
the Pruszcz Gdański cluster, draws attention (Pruszcz 
Gdański, Gdańsk-Lipce, Cieplewo-see Fudziński  P., 
Fudziński  M., 2011, p. 208; Kościński  B., Pawlak  T., 
2011, p. 191 ff.). The comparatively early position of 
the discussed settlement may also indicate indirectly, 
scarce but quite sure to date burial source, i. e. finds 
of graves with eye urns from Pruszcz Gdański. Dur-
ing the transition period (Hallstatt C), the settlement 
had rather ‘insular’ character, as exemplified by the 
discussed settlement microregion on the border of 
the Gdańsko-Tczewska Plateau, Żuławy Wiślane and 
the shallow lagoon-like waterbody, which was located 
near today’s Pruszcz Gdański.
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Wstęp

Badania mineralogiczno-petrograficzne wykona-
no dla dziewięciu próbek ceramiki. Próbki pochodzi-
ły ze stanowiska nr  3 w  Juszkowie, gmina Pruszcz 
Gdański (osada z okresu wczesnej epoki żelaza). Ce-
lem badań było określenie składu masy ceramicznej 
zastosowanej do wyrobu badanych fragmentów cera-
miki, oraz techniki i  temperatury wypału.

Badania wykonano w pracowni Zakładu Petrolo-
gii Eksperymentalnej, Instytutu Nauk Geologicznych, 
Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu. Z  prze-
kazanych do badań próbek ceramiki wykonano pre-
paraty mikroskopowe do badań w świetle spolaryzo-
wanym, przechodzącym, w  Szlifierni Instytutu Nauk 
Geologicznych UWr. Preparaty mikroskopowe wyko-
nano zgodnie z  zaleceniem Wirskiej (1967) z  prze-
krojów zorientowanych prostopadle do powierzchni 
zewnętrznych czerepu ceramiki, poprzez szlifowanie 
za pomocą proszków polerskich zamocowanych pró-
bek materiału na szkiełku podstawowym za pomo-
cą żywicy epoksydowej, o  współczynniku załamania 
światła około 1,54, celem osiągnięcia grubości cera-
miki około 30–35 μm. Po spolerowaniu płytki cien-
kie przykryte zostały szkiełkiem nakrywkowym, kle-
jonym za pomocą balsamu kanadyjskiego. Badania 
płytek cienkich przeprowadzono za pomocą mikro-
skopu polaryzacyjnego Zeiss Axiolab, z  zamontowa-
nym cyfrowym aparatem fotograficznym Canon G2, 
za pomocą którego wykonano dokumentację foto-
graficzną. Objętość wchodzących w  skład badanych 
próbek składników oszacowano na podstawie kom-
puterowej analizy obrazu mikrofotografii preparatów 
mikroskopowych, stosując metodę punktową (tzw. 
point-counting), za pomocą programu JMicroVision 
(Roduit 2014). Uziarnienie próbek, na podstawie któ-
rego sporządzono histogramy uziarnienia, oszacowa-

no na podstawie komputerowej analizy obrazu mi-
kroskopowego preparatów mikroskopowych. Z  całej 
powierzchni preparatu wykonano szereg zdjęć, które 
następnie scalono w  jeden obraz. Na tak otrzymanej 
mikrofotografii naniesiono raster równoległych linii 
trawersując ych, w  odstępie co 2,0  mm. Następnie 
za pomocą programu JMicroVision zmierzono naj-
większą średnicę zastępczą wszystkich ziaren przeci-
nanych przez naniesione linie trawersujące i zliczono 
ilość ziaren w  poszczególnych klasach ziarnowych. 
Dla badanych próbek, w zależności od wielkości pre-
paratu i  charakteru uziarnienia ilość zmierzonych 
ziaren zamykała się w przedziale 500–700 osobników. 
Klasy ziarnowe (uproszczone) przyjęto za ogólnie 
stosowaną skalą Uddena-Wentwortha (Lorenc 1978).

Badania metodą termiczną wykonano za pomo-
cą kolorymetru (analizatora termicznego) PerkinElmer 
STA6000. Warunki pomiarów: (1) stosowano tygiel Al2O3, 
otwarty, (2) pomiaru dokonano w zakresie temperaturo-
wym od 40°C do 995°C, (3, 4) szybkość grzania 15°C/min., 
(5) atmosfera N2, przepływ gazu inertnego 15 ml/min.

Dla wszystkich próbek ceramiki wykonano bada-
nia metodą dyfrakcji rentgenowskiej, metodą prosz-
kową (XRD). Pomiary wykonano za pomocą dyfrak-
tometru Siemens D 5005, wyposażonego w  lampę 
rentgenowską z  antykatodą kobaltową. Lampa pra-
cowała pod napięciem 30 kV i  prądem o  natężeniu 
25  mA. Pomiarów dokonano w  zakresie kąta 2θ od 
4° do 75°, z  pomiarem 1 sek. na 0,02°. Identyfika-
cji jakościowej składu fazowego próbek dokonano za 
pomocą oprogramowania Diffract-EVA.

Wyniki

Badania mikroskopowe

Obserwacje mikroskopowe płytek cienkich wy-
kazały, że badane próbki ceramiki charakteryzują się 

Wyniki badań mineralogiczno-petrograficznych ceramiki 
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stosunkowo niewielką zmiennością petrograficzną 
(Fig. 1). Ziarna okruchowe, stanowiące szkielet ziar-
nowy ceramiki, zdecydowanie zdominowane są przez 

okruchy kwarcu. Składnik ten stanowi od 9,2% obj. 
do 25,3% obj. (Tab. 1).

Tabela 1. Zestawienie udziału (wyniki analizy modalnej, w % obj.) najważniejszych składników próbek ceramiki.

Składnik
Próbka

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kwarc 17,6 19,7 12,5 20,4 9,2 19,3 25,3 20,5 20,4

Skalenie 0,6 0,2 1,0 0,4 1,0 2,2 0,4 0,2 2,0

Fr. skał 21,9 20,5 20,3 22,5 23,7 11,8 10,5 19,7 17,0

Składniki akcesoryczne 0,2 0,4 0,4 0,8 5,1 0,7 0,2 0,6 0,9

Metailaste tło 59,7 59,2 65,8 55,9 61,0 66,0 63,6 59,0 59,7

Mają one zmienne rozmiary w  dość dużym za-
kresie, część ziaren osiąga wielkość do około 1,0 mm, 
jednak przeważająca część to osobniki o  wielkości 
rzędu dziesiątych – czy wręcz setnych części mili-
metra (Fig. 2). Pod względem stopnia obtoczenia 
ziarna kwarcu również charakteryzują się znacz-
ną zmiennością. Część ziaren to formy półobtoczo-
ne czy obtoczone, jednak przeważnie charakteryzują 
się one słabym wyobleniem, są półostrokrawędzi-
ste do ostrokrawędzistych (Fig. 1). Kolejnym, istot-
nym składnikiem szkieletu ziarnowego są składniki 
lityczne – okruchy skał (Fig. 1, Tab. 1). Nie wyka-
zują one większego zróżnicowania petrograficznego, 
są reprezentowane przez fragmenty skał krystalicz-
nych, zbudowanych z  kwarcu, skaleni alkalicznych, 
plagioklazów, oraz podrzędnych mik. Nie wykazują 
uporządkowanego rozmieszczenia składników, stąd 
można przypuszczać, że reprezentują fragmenty skał 
krystalicznych magmowych, o  składzie zbliżonym 
do granitu. Ich udział jest znaczny, zbliżony do ilo-
ści kwarcu. W większości próbek stanowią one blisko 
20% objętości, rzadko występują w  mniejszych ilo-
ściach choć stanowią ponad 10% objętości (Tab. 1). 
W  odróżnieniu od kwarcu, ziarna skał mają znacz-
ne rozmiary, niekiedy w  granicach 1,0–2,0  mm, je-
dynie część jest nieco mniejsza (Fig. 1). Praktycznie 
wszystkie ziarna skał charakteryzują się brakiem wy-
oblenia, są to ziarna ostrokrawędziste. Oba te skład-
niki, to jest kwarc i  okruchy skał, stanowią zasad-
niczą część objętościową próbek. Jednocześnie przy 
obserwowanej zmienności w  ilości kwarcu i  skale-
ni, w  wypadku próbek o  niskiej zawartości kwarcu 
nie obserwuje się podwyższonej ilości okruchów skał 
(Tab. 1). Brak również odwrotnej zależności. Kolej-
nym, trzecim pod względem ilości składnikiem, są 
ziarna skaleni (Tab. 1). Mają one rozmiary i  morfo-

logię zbliżone do rozmiarów kwarcu. Zazwyczaj są 
to fragmenty odmian alkalicznych (mikrokliny oraz 
przede wszystkim przerosty pertytowe), choć skalenie 
sodowo-wapniowe (plagioklazy) również są obecne. 
W porównaniu do kwarcu czy fragmentów skał, sta-
nowią niewielką część szkieletu ziarnowego, nie prze-
kraczają kilku procent objętości (Tab. 1).

Inne składniki występują rzadko, mają one cha-
rakter stricte akcesoryczny. Częstym składnikiem ak-
cesorycznym są między innymi minerały blaszko-
we tj. ciemna i  jasna mika. Choć współwystępują 
w  większości badanych próbek, to istotnie różnią się 
formą wykształcenia. Biotyt tworzy relatywnie du-
że blaszki, o  wielkości zbliżonej do maksymalnych 
rozmiarów kwarcu, przekraczając niekiedy rozmiary 
1,0  mm. Muskowit natomiast ma formę niewielkich 
blaszek, o  rozmiarach rzędu 0,2–0,3  mm i  mniej-
szych. Blaszki biotytu stwierdzono w  próbkach cera-
miki: 1, 2, 5, 8,  9. Muskowit obecny był w  próbkach 
1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 oraz, bardzo rzadko, w  próbce 3. 
Do grupy składników akcesorycznych zaliczyć należy 
także słupki amfibolu, o rozmiarach poniżej 0,4 mm. 
Spotykane były one w  próbkach: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 
9. Rzadziej w  składzie próbek ceramiki spotykano 
takie składniki akcesoryczne jak: cyrkon (próbki: 1, 
2, 9), rutyl (próbki: 2, 4, 8), epidot (próbki: 2, 8, 9) 
czy granat (próbki: 3, 4). Wymienione minerały two-
rzą niewielkie, zazwyczaj poniżej 0,1–0,2  mm, słabo 
wyoblone kryształy. Sporadycznie w  składzie próbek 
występował glaukonit. Miał on typową formę owal-
nych, drobnoblaszkowych skupień, wielkości do oko-
ło 0,3 mm. Jednak w odróżnieniu od typowego glau-
konitu osadowego, o  zielonym zabarwieniu, obecne 
w  próbkach skupienia miały zabarwienie żółtawo-
-zielone, brunatno-zielone do żółto-brunatnego, spo-
wodowane przemianami termicznymi. Glaukonit 
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obecny był w  próbkach: 2, 3, 4, 6, 8. Najrzadszym 
składnikiem ceramiki był piroksen, obecny wyłącznie 
w próbce 5. Ze względu na niewielkie rozmiary wyżej 
wymienionych składników akcesorycznych, ich obję-
tość w  ceramice nie przekracza 1% (Tab. 1). Do  tej 
grupy również zaliczono widoczne w próbkach owal-
ne, czarno-brunatne i  skrytokrystaliczne agregaty, 
o  zaokrąglonych kształtach, wielkości do kilku dzie-
siątych milimetra. Są to przypuszczanie ziarna mine-
rałów rudnych (nieprzezroczystych) czy też lokalnie 
ich podkoncentrowania form bardzo drobnoziarni-
stych, obecnych w metailastym tle.

Sumarycznie wyżej opisane składniki zajmują od 
0,2% objętości do 5,1% objętości. W  tym, ostatnim 
przypadku spowodowane jest to bardzo dużą licz-
bą wspomnianych wyżej czarnobrunatnych skupień 
(Tab. 1).

Uziarnienie próbek ceramiki nie wykazuje istot-
nego zróżnicowania (Fig. 2). We wszystkich prób-
kach dominuje frakcja pylasta, której ilość ziaren 
stanowi od 52% do 91% (Fig. 2). Najwyższa zawar-
tość tej frakcji charakteryzuje próbkę nr  9, a  najniż-
sza próbkę 5. Kolejną obficie występująca frakcją sta-
nowią ziarna reprezentujące piasek drobnoziarnisty 
(Fig. 2). Jest ich znacznie mniej niż frakcji pylastej, 
stanowią one od 5% do 31% z całej populacji ziaren. 
Ziarna większe, reprezentowane przez frakcje piasku 
średnioziarnistego i  gruboziarnistego, zazwyczaj wy-
stępują w niewielkich ilościach, każda z nich stanowi 
po kilka procent (Fig. 2). Najmniej liczna jest frak-
cja żwirowa. Ziarna tej wielkości rzadko stanowią 2% 
z całej populacji, zazwyczaj poniżej 1%, a w wypadku 
próbki 9 ziarna takie nie występują (Fig. 2).

W próbkach w których obserwuje się zwiększoną 
na tle innych ilość ziaren frakcji pylastej (próbki: 3, 
6, 7, 8, 9), ilość ziaren reprezentujących frakcję piasz-
czystą jest zdecydowanie mniejsza (Fig. 2).

Masa metailasta próbek ceramiki, stanowiąca tło 
dla wyżej opisanych ziaren tworzących szkielet ziar-
nowy, nie wykazuje istotnego zróżnicowania petro-
graficznego (Fig. 1). Jest ona dość jednorodna, re-
likty pierwotnych minerałów blaszkowych są bardzo 
słabo widoczne, zazwyczaj ma zabarwienie pomarań-
czowo-brunatne, brunatne. W  większości wypadków 
ma ona charakter mikrokrystaliczny i  relatywnie do-
brze reaguje na światło spolaryzowane, przy obser-
wacji przy dwóch skrzyżowanych polaryzatorach. 
Jedynie próbka 6 oraz wnętrze próbki 7 (Fig. 1. 6, 
1. 7) posiadają masę metailastą ciemno zabarwio-

ną (czarno-brunatną), która ma charakter całkowi-
cie skrytokrystaliczny. Zazwyczaj składniki metailaste 
nie wykazują większego uporządkowania w  ułoże-
niu jeśli obserwuje się jednoczesne wygaszanie świa-
tła przez blaszki metailaste, to w  domenach bardzo 
niewielkich rozmiarów. Pozwala to tym samym za-
klasyfikować strukturę większości ceramiki do klas: 
crystallitic b-fabric (wg. Rathossi i  in. 2004, Bullock 
i  in. 1985) lub mosaic speckled b-fabric w  wypadku 
próbek o jasno zabarwionym tle metailastym, lub un-
differentiated b-fabric w wypadku próbek 6 i 7, niere-
agujących na światło spolaryzowane. Pod względem 
teksturalnym (wypełnienie przestrzeni) część próbek 
jest słabo porowata, a obecne puste przestrzenie mają 
kształty izometryczne lub lekko wydłużone, nie wy-
kazują uporządkowanego ułożenia. Tego typu poro-
watość charakteryzuje próbki: 3, 7, 8 (Fig. 1.3, 1.7, 
1.8). Inne posiadają znacznie więcej porów, są one 
lekko wydłużone lub wydłużone i  jednocześnie ukła-
dają się równolegle do brzegów ceramiki (próbki 1, 6, 
9; Fig. 1.1, 1.6. 1.9). Pozostałe, silnie porowate, po-
siadają silnie wydłużone puste przestrzenie, układają-
ce się równolegle do brzegów czerepu (próbki 2, 4, 5; 
Fig. 1.2, 1.4, 1.5).

Barwa czerepu ceramiki, obserwowana tak ma-
kroskopowo, jak i  mikroskopowo, w  większości wy-
padków jest jednorodna w  całym przekroju. Jedynie 
w  wypadku próbek 2 i  7 (Fig. 1.2, 1.7) można za-
obserwować dobrze widoczną strefowość. Próbki te 
posiadają ciemnobrunatne i  relatywnie słabiej prze-
zroczyste w  świetle spolaryzowanym jądro oraz bar-
dziej przezroczyste, pomarańczowo-brunatne brzegi. 
Co charakterystyczne, w wypadku próbki 2 zróżnico-
wanie widoczne jest tylko na jednym brzegu czerepu, 
natomiast w wypadku próbki 7 widoczne jest ciemno 
zabarwione jądro, otoczone dookoła jasnopomarań-
czową obwódką. Podobne do ceramiki 2 strefowe za-
barwienie, jednak słabo widoczne, obserwowane by-
ło w  próbce 5 (Fig. 1.5). Na tle wszystkich próbek 
odmiennie wypada próbka 9. W  jej wypadku wnę-
trze czerepu ma kolor jaśniejszy, natomiast oba brze-
gi wydają się nieco ciemniejsze na jego tle (Fig. 1.9).

Badania metodą dyfrakcji rentgenowskiej

Na podstawie dokonanych pomiarów można 
stwierdzić, iż we wszystkich badanych próbkach cera-
miki jednym z głównych składników, dających najin-
tensywniejsze refleksy jest kwarc (Fig. 3). Jego naj-
bardziej intensywne refleksy widoczne są dla wartości 
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d  =  3, 34 Å (2Θ  =  31, 040°) i  4,26 Å (2Θ  =  24,27°) 
oraz dla szeregu mniej w porównaniu do nich inten-
sywnych refleksów, widocznych na dyfraktogramach 
dla wartości międzypłaszczyznowych d poniżej 2,5 Å 
(powyżej 40° 2Θ). Również we wszystkich próbkach 
ceramiki istotnym składnikiem są ziarna skaleni, za-
równo odmian alkalicznych jak i  plagioklazów (od-
miany sodowo-wapniowe; Fig. 3), które ze względu 
na dużą liczbę refleksów dla każdej z odmian, nie zo-
stały rozdzielone na dyfraktogramach dla ich lepszej 
czytelności. Minerały te występują z  różną intensyw-
nością i w różnych proporcjach, na co wskazuje różna 
intensywność ich refleksów obserwowana na dyfrak-
togramach. Szczególnie intensywne refleksy skalenio-
we lokują się na dyfraktogramach w przedziale 3–4 Å 
(ok. 25–35° 2Θ; Fig. 3). Skalenie alkaliczne (mikro-
klin) posiadają najintensywniejszy refleks dla warto-
ści d  =  3, 29 Å (2Θ  =  31, 53°) oraz szeregu innych 
refleksów, głównie w  wyżej wymienionym zakresie, 
o  słabszej intensywności. Plagioklazy (odmiany Ca-
-Na) zidentyfikowano na podstawie refleksu dla war-
tości d  =  3, 20 Å (2Θ  =  32,46°), a  również szeregu 
refleksów w  wyżej wymienionym zakresie o  słabszej 
intensywności. Obserwując intensywność najsilniej-
szych refleksów skaleni obu odmian (zarówno alka-
licznych jak i  sodowo-wapniowych), można zauwa-
żyć, że występują one przypuszczalnie w  zmiennych 
proporcjach, na co wskazuje różna ich intensywność. 
W  większości próbek wydaje się dominować skaleń 
alkaliczny (próbki: 2, 5, 6, 8, 9; Fig. 3), natomiast rza-
dziej w  przewadze występują odmiany sodowo-wap-
niowe (próbki 1, 3, 4, 7; Fig. 3).

Kolejnym istotnym składnikiem próbek cerami-
ki jest faza krystaliczna o  strukturze illitu/musko-
witu (Fig. 3). Minerały te ze względu na podobną 

strukturę krystaliczną na dyfraktogramach wykazują 
główne refleksy dla tych samych wartości d (tym sa-
mym również wartości kątowych 2Θ). Ich rozdziele-
nie i identyfikacja metodami dyfrakcji rentgenowskiej 
w  próbkach wieloskładnikowych jest utrudniona. 
Jednak mając na uwadze charakter badanego ma-
teriału (ceramika), z  pewnością przynajmniej część 
obserwowanych refleksów pochodzi od illitu, który 
stanowił surowiec do jego produkcji. Najintensyw-
niejszy refleks illitu znajduje się w  pozycji d  =  3, 34 
Å (2Θ  =  31, 1°), jednak pokrywa się on z  refleksem 
kwarcowym. Kolejny silny refleks illitowy widoczny 
na dyfraktogramie znajduje się w pozycji 2Θ = 10,3° 
(d  =  10,00 Å) oraz 2Θ  =  20,5° (d  =  5,02 Å). Inten-
sywność tego pierwszego refleksu zmienia się w  po-
szczególnych próbkach, na co ma zapewne wpływ 
obecność ewentualnego muskowitu, mającego refleks 
dla tej samej wartości d. Na intensywność ma rów-
nież wpływ obróbka termiczna badanej ceramiki. 
O obecności w próbkach obok illitu również musko-
witu może świadczyć obecność słabych wprawdzie ale 
nie pokrywających się z nim refleksów między inny-
mi dla d = 2,56 Å 2Θ = 40,8° czy 2,88 Å 2Θ = 36,1° 
(Fig. 3).

Badania termograwimetryczne

W wypadku wszystkich próbek ceramiki widocz-
ne jest w zakresie temperaturowym do 120°C (zakre-
sy temperaturowe tu i  w dalszej części za Moropo-
ulou i  in. 1995) relatywnie szerokie ugięcie krzywej 
wagowej TG, jej pierwszej pochodnej (krzywa DTG), 
wskazujące na zachodzącą utratę masy oraz powiąza-
ny z  nią efekt endotermiczny (Fig. 4). Zmiana masy 
różni się dla poszczególnych próbek i zawiera w gra-
nicach 1, 05–2,43% wag. (Tab. 2).

Tabela 2. Zestawienie utraty masy w poszczególnych przedziałach temperaturowych. Zakresy temperaturowe za Moropoulou i  in. (1995).

Próbka nr: < 120°C 120–200°C 200–400°C 400–600°C > 600°C 40–1000°C

1 1,1704 1,7272 1,6269 1,0475 0,8921 6,4641

2 2,1087 2,4241 2,0236 1,1357 0,9043 8,5964

3 1,0485 1,2624 1,0117 0,5471 0,2013 4,0710

4 1,9882 1,7179 1,6366 1,3940 0,4649 7,2016

5 1,9377 1,9724 1,8214 0,8962 0,2420 6,8697

6 2,4327 1,5610 1,7811 1,3425 1,0286 8,1459

7 1,9647 2,1902 1,6061 0,8716 0,3674 6,9999

8 1,6795 1,2328 1,4946 1,2308 0,4645 6,1022

9 2,2496 2,3694 2,2277 1,2523 1,1302 9,2292
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Zarówno maksimum reakcji termicznej, jak 
i  maksimum intensywności utraty masy nigdy nie 
przekraczają temperatury 120°C, zmieniając swe po-
łożenie w  zależności od próbki (Fig. 4). Proces ten 
należy interpretować jako efekt oddawania wody 
niezwiązanej (higroskopijnej), a  zróżnicowanie przy-
puszczalnie wynika z  różnego stopnia zawilgocenia 
próbek. Wprawdzie w  temperaturze powyżej 100°C 
minerały ilaste ulegają procesowi dehydratacji, ale za-
przecza temu brak jakichkolwiek dodatkowych ugięć 
krzywych DTG czy pierwszej pochodnej przepływu 
ciepła (DDSC). Ponadto wydaje się mało prawdopo-
dobne obserwowanie dehydratacji w materiale, który 
podlegał już obróbce cieplnej.

Przy ogrzewaniu próbek powyżej temperatury 
120°C widoczna jest stała, postępująca utrata masy, 
widoczna na wagowej TG z  jej lekkim nachyleniem 
(Fig. 4). Proces ten generalnie kończy się w  tempe-
raturze około 600°C (Fig. 4), przy czym nie towarzy-
szą mu żadne dobrze zdefiniowane efekty termiczne. 
Krzywa DDSC jest lekko pofalowana, ale nie reje-
struje większych ugięć, które można by interpreto-
wać jako efekty endo- czy też egzotermiczne. Jedynie 
w  przypadku próbek 4 i  8 (Fig. 4) na krzywej DTG 
widoczne jest dobrze zdefiniowane ugięcie, świad-
czące o większej intensywności utraty masy. Jest ono 
relatywnie szerokie, ma swe maksimum w  tempera-
turze około 450°C. Sumaryczna utrata masy w  za-
kresie 120–600°C jest znaczna, zmienia się jedno-
cześnie w  dość szerokich granicach, od 2,82% wag. 
(próbka 3) do 5,84% wag. (próbka 9, Tab. 2). W  za-
kresie tym następuje w próbkach dalsze powolne od-
dawanie wody przez minerały ilaste wskutek pro-
cesu dehydroksylacji. Proces ten ma swe maksima 
w  różnych temperaturach (Földvári 2011, Wyrwicki 
1988), w  zależności od rodzaju minerału ilastego, co 
jednak w  wypadku otrzymanych diagramów ze sła-
bo widocznymi maksimami trudno precyzyjnie in-
terpretować. Obok procesu dehydroksylacji minera-
łów ilastych, w  tym stosunkowo szerokim przedziale 
temperaturowym zachodzą zapewne dodatkowe efek-
ty termiczne. Przypuszczalnie utrata masy związana 
jest także z  dehydroksylacją minerałów żelazowych 
(hydroksotlenki Fe). W  około 300°C czy 330–420°C 
(Földvári 2011, Wyrwicki 1988) maksimum utra-
ty masy mają odpowiednio getyt oraz lepidokrokit. 
O  ich obecności może świadczyć widoczne w  przy-
padku próbki 9 (Fig. 4) lekkie ugięcie krzywej DTG 
w temperaturze około 300°C. Ponadto w próbkach 2, 

3, 7, 8, 9 (Fig. 4) na krzywej pochodnej przepływu 
ciepła DDSC widoczne są słabe efekty endotermicz-
ne, które mogą pochodzić właśnie od procesu dehy-
droksylacji getytu bądź lepidokrokitu. Tym niemniej, 
biorąc pod uwagę fakt, że w badanych próbkach efekt 
wagowy z zakresu 400–600°C pochodzi przypuszczal-
nie wyłącznie od dehydroksylacji minerałów ilastych, 
najsilniej proces ten zapisuje się w  próbkach 4, 6, 8, 
9, wykazujących największą utratę masy w wyżej wy-
mienionym zakresie, a  najsłabiej w  próbkach 3, 7, 
gdzie utrata m asy jest najniższa (Tab. 2). Na wszyst-
kich otrzymanych termogramach (Fig. 4), na krzy-
wych DDSC widoczny jest silnie zaznaczony efekt 
endotermiczny w  temperaturze około 570–571°C. 
Efektowi termicznemu nie towarzyszy żaden inten-
sywny efekt wagowy. Stąd można to interpretować 
jako efekt spowodowany przemianą polimorficzną 
kwarcu niskotemperaturowego w  kwarc wysokotem-
peraturowy (Földvári 2011, Wyrwicki 1988).

W zakresie temperaturowym powyżej 600°C, 
w  większości próbek krzywe TG, jak i  DTG spłasz-
czają się (Fig. 4), wskazując na stosunkowo niewiel-
ką utratę masy. Jedynie na termogramie próbki 4 
(Fig.  4) krzywa DTG nadal wskazuje na postępującą 
utratę masy. Może to być związane z dehydroksylacją 
dodatkowego, innego minerału ilastego, być rezulta-
tem dysocjacji termicznej serycytu (maksimum reak-
cji wagowej w  623°C, Földvári 2011) lub wskazywać 
na obecność niewielkich ilości kalcytu, który typowo 
dysocjuje w  temperaturze powyżej 600°C (Földvári 
2011, Wyrwicki 1988).

Dodatkowo w przypadku próbek 6 i 9, a w mniej - 
szym stopniu w  przypadku próbki 3, krzywa TG po 
przekroczeniu około 850–900°C, pierwotnie po prze-
biegu blisko horyzontalnym, rejestruje dodatkowe 
ugięcie, wskazujące na kolejną utratę masy (Fig. 4). 
Dobrze widoczne jest ono przy porównaniu utra-
ty masy próbek powyżej 600°C (Tab. 2), gdzie jest 
ona na tle innych największa i  przekracza 1,0% wa-
gi. Obecność tego efektu wagowego oraz powiąza-
nego z  nim efektu endotermicznego należy wiązać 
przypuszczalnie z rozpadem termicznym muskowitu, 
którego dehydroksylacja zachodzi w  przedziale 820–
–920°C (Földvári 2011). Niewykluczone, że słabo wi-
doczne w  pozostałych próbkach efekty egzotermicz-
ne, w podobnym zakresie temperaturowym, choć nie 
powiązane z  silniejszym efektem wagowym, również 
pochodzą od muskowitu, który jednak występuje 
w nikłych ilościach.
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Kopulaste wygięcie ku górze krzywej DDSC, wi-
doczne na termogramach próbek 1, 4, 5, 7, (Fig.  4), 
to prawdopodobnie efekt egzotermiczny, związany 
z  finalną destrukcją struktury minerałów ilastych 
i  formowaniem nowych faz (Spineli, Földvári 2011, 
Wyrwicki 1988).

Dyskusja

Na podstawie wykonanych obserwacji mikro-
skopowych, badań instrumentalnych, obejmujących 
badania termograwimetryczne oraz badania metodą 
dyfrakcji rentgenowskiej można generalnie stwier-
dzić, iż wszystkie badane próbki wykazują szereg 
zbliżonych cech petrograficznych. Można wprawdzie 
zaobserwować pewne zróżnicowanie, ale jest ono sto-
sunkowo niewielkie. Stwierdzony skład petrograficz-
ny badanych wyrobów ceramicznych wskazuje, że do 
ich produkcji posłużył surowiec ilasty/ilasto-pyłowy. 
Obserwowane na dyfraktogramach refleksy minera-
łów ilastych, należące wyłącznie do illitu, wskazują że 
skład surowca w wypadku frakcji ilastej był zdecydo-
wanie zdominowany przez ten minerał. Oczywiście 
niewykluczona jest też obecność innych minerałów 
ilastych. Należy pamiętać, że badana ceramika pod-
dana została obróbce termicznej, która mogła dopro-
wadzić do zniszczenia struktury krystalicznej innych 
minerałów ilastych, co w  połączeniu z  ich niewiel-
kim udziałem względem illitu, spowodowało, że ich 
refleksy nie są widoczne na dyfraktogramach czy też 
nie dają one widocznych efektów termicznych na ter-
mogramach. Tym niemniej, jeśli inne niż illit mine-
rały ilaste były obecne, to w  podrzędnych ilościach. 
Obok illitu, w  składzie surowca obecny był bardzo 
drobny, materiał okruchowy frakcji pyłowej, składają-
cy się z ziaren kwarcu, nielicznych skaleni oraz szere-
gu minerałów tak zwanej frakcji ciężkiej, zaliczonych 
do składników akcesorycznych. Ziarna frakcji piasz-
czystej, składające się z  kwarcu, podrzędnych skale-
ni i  stosunkowo rzadkich w tym zakresie ziarnowym 
fragmentów skał, reprezentowanych przez skały kry-
staliczne, stanowią niewielką część objętościową pró-
bek. Mogły one stanowić zarówno składnik o charak-
terze przymieszki w  postaci piasku kwarcowego, jak 
i  pierwotny, podrzędny objętościowo składnik uży-
tego surowca ilastego. Składniki o  charakterze przy-
mieszki materiału schudzającego zdecydowanie ma-
ją ziarna relatywnie dużych rozmiarów – fragmenty 
skał krystalicznych o  składzie zbliżonym do granitu. 

Mają one rozmiary odpowiadające przede wszystkim 
frakcji piasku gruboziarnistego, oraz ziaren zaliczo-
nych do frakcji żwirowej. Co istotne, praktycznie we 
wszystkich próbkach na histogramach uziarnienia 
obserwuje się malejący trend w  udziale frakcji py-
łowej, piasku drobnego i  piasku średniego. Te frak-
cje reprezentowałyby skład surowca. Jednocześnie 
w większości próbek wyraźnie widoczny jest większy 
udział kolejnej frakcji – piasku grubego, co zapewne 
spowodowane jest obecnością, i jak wyżej wspomnia-
no – dominacją okruchów skał w  tym zakresie ziar-
nowym. W  odróżnieniu od pozostałych składników 
okruchowych są one wyłącznie ostrokrawędziste, nie 
wykazują oznak wyoblenia i  są zapewne kamieniem 
łamanych. Bardzo prawdopodobne jest, że do ich wy-
robu pozyskano surowiec z obficie występujących na 
powierzchni utworów polodowcowych – narzutnia-
ków, które w  przeważającej większości mają skład 
odpowiadający kwaśnym skałom głębinowym (grani-
toidowy). Część składników akcesorycznych, w  tym 
przede wszystkim blaszki biotytu, jest genetycznie 
związana, z  okruchami granitu, są to prawdopodob-
nie wypreparowane podczas ich kruszenia składniki 
mineralne. Odrębnym, istotnym składnikiem surow-
ca były minerały żelaza (siarczki?). Obecne występu-
ją one w  formie skrytokrystalicznej, przypuszczalnie 
w  formie hydroskotlenkowej, na co wskazują wyni-
ki badań uzyskane metodami termicznymi. Na obec-
ność faz żelazowych wskazuje również barwa próbek 
po wykonanej analizie termicznej, gdzie kolor przy-
gotowanego do analizy zmielonego materiału zmie-
niał się z beżowego na kolor ceglasto-pomarańczowy, 
niekiedy do ceglastoczerwonego. Na podstawie do-
konanych obserwacji mikroskopowych można przy-
puszczać, że zajmują one różną pozycję w strukturze 
czerepu ceramiki. Zazwyczaj są rozproszone, nie-
kiedy bardzo równomiernie, co szczególnie widocz-
ne jest w  przypadku próbek o  bardzo ciemno za-
barwionym, metailastym tle. Częściowo tworzą one 
również samodzielne, drobne ziarna. Niekiedy two-
rzą też lokalne skupienia, nagromadzenia, co jest do-
skonale widoczne w  przypadku próbki nr  5. W  tym 
konkretnym przypadku może to wynikać ze słabego 
zhomogenizowania surowca z przymieszką materiału 
okruchowego (w tym kruszywa granitowego). W po-
zostałych próbkach wydaje się, że całość jest dobrze 
wyrobiona i  stosunkowo dobrze zhomogenizowana. 
Różny stopień zhomogenizowania oraz również, być 
może, zmienny udział w  surowcu minerałów żela-
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zowych wyjaśniałby różną reakcję masy metailastej 
na światło spolaryzowane. Tym niemniej, pomijając 
próbki wykazujące słabą reakcję, czy wręcz jej brak 
na światło spolaryzowane, pozostałe wykazują bar-
dzo słabe równoczesne wygaszanie światła spolary-
zowanego w  relatywnie niewielkich domenach, co 
wskazuje, że wchodzące w  ich skład minerały ila-
ste względnie dobrze zachowały pierwotną struktu-
rę krystaliczną, jednocześnie nie wykazując w  skali 
preparatu mikroskopowego większego uprzywilejo-
wanego ułożenia. Same masy ceramiczne, składające 
się w około 50–60% objętościowych z części metaila-
stej, należy zaliczyć do relatywnie tłustych, bogatych 
w część ilastą.

Stosunkowo niewielkie obserwowane różnice 
w  składzie pozwalają przypuszczać, że na tle innych 
próbek, próbka ceramiki nr  5 mogła być przygoto-
wana na bazie surowca odmiennego w  składzie pe-
trograficznym. Jej cechą charakterystyczną na tle in-
nych próbek jest najmniejszy udział frakcji pylastej, 
sięgający nieco ponad 50%. Szczególnie widoczne jest 
to na tle próbek 9 czy 3, 7, gdzie udział tej frakcji 
przekracza 80%. Jednocześnie przy małym udziale 
frakcji pylastej, próbka 5 wykazuje relatywnie zwięk-
szony udział frakcji piaszczystych. Częściowo spowo-
dowane jest to wliczonymi do nich brunatnymi sku-
pieniami minerałów żelazowych, ale również znaczną 
ilością ziaren okruchowych (głównie kwarcu). Takie 
zróżnicowanie może oczywiście wynikać z  technolo-
gii przygotowania masy ceramicznej i  jej wypału, ale 
odmienny charakter surowca wydaje się potwierdzać 
relatywnie ubogi zestaw składników akcesorycznych 
w  próbce 5, na tle bardziej urozmaiconego zestawu 
pozostałych próbek ceramiki. Jednocześnie w  więk-
szości próbek istotnym, charakterystycznym składni-
kiem akcesorycznym były niewielkie blaszki musko-
witu. Składnik ten występuje w próbce ceramiki nr 5, 
jednak wręcz w  ilościach śladowych.

Wśród badanych próbek przeważająca większość 
charakteryzuje się jednorodnie zabarwionym czere-
pem. Jednak kilka z nich wykazuje w przekroju pro-
stopadłym do powierzchni zmienność zabarwienia. 
Wynika ona ze stopnia utlenienia żelaza, na które 
jednocześnie wpływ mają warunki wypału ceramiki 
(Rathossi i  in, 2004). Wśród badanych fragmentów 
ceramiki typowe próbki mają szaro-brunatne zabar-
wienie. Barwa ta w  trakcie przeprowadzonych badań 
termicznych zmieniała się na pomarańczowo-czerwo-
ną. Świadczy to o  obecności związków żelaza, któ-

re, będąc na drugim stopniu utlenienia, mają zabar-
wienie szare, natomiast na trzecim stopniu utlenienia 
kolor czerwony. Na tej podstawie można stwierdzić, 
że w  większości próbek pierwiastek ten pozostaje na 
niższym stopniu utlenienia, co jednocześnie dla pró-
bek ceramiki sugeruje wypał w  warunkach reduku-
jących. Tego typu wypał, wnioskowany na podstawie 
barwy ceramiki, interpretowany jest przez Maritan’a 
i  współautorów (2006) jako wypał w  piecach jamo-
wy (tzw. „pit-firing”). O  panujących podczas wypa-
łu warunkach redukujących może świadczyć również 
fakt, iż badania metodą dyfrakcji rentgenowskiej nie 
potwierdziły obecności hematytu, typowej fazy żela-
zonośnej, powstającej w trakcie wypału w warunkach 
utleniających z  surowca ceramicznego zawierającego 
minerały tego pierwiastka (İssi i  in, 2011).

W odróżnieniu od większości próbek, fragmenty 
ceramiki oznaczone numerami 2 i 7 posiadają szaro-
-brunatne jądro oraz jaśniejsze, pomarańczowo-bru-
natne brzegi, w  obrębie których żelazo jest na wyż-
szym stopniu utlenienia. Stąd można przypuszczać, 
że w  trakcie wypału próbek 2 i  7 musiały, choć cza-
sowo, panować warunki utleniające. Ponadto próbki 
te w całym przekroju czerepu mają taką samą struk-
turę i  skład, nie obserwuje się oznak naniesienia an-
goby. Znacznie słabiej zróżnicowanie w  zabarwieniu 
czerepu jest także widoczne w  przypadku próbki 5. 
Obserwowana struktura czerepu tych próbek mo-
że wskazywać na zróżnicowany wypał, początkowo 
w  warunkach redukujących a  następnie prawdopo-
dobnie krótszy – w warunkach utleniających. Trudno 
jednak w  tym wypadku to interpretować, ponieważ 
zmiana warunków mogła mieć zarówno charak-
ter intencjonalny i  sugerować dwukrotny wypał, jak 
i  charakter przypadkowy wskutek nie w  pełni kon-
trolowanego procesu spiekania ceramiki. Wypał rów-
nież mógł być prowadzony wyłącznie w  warunkach 
zbliżonych do utleniających, jednak zwarta struktu-
ra masy ceramicznej utrudniała w  jego trakcie pe-
netrację do wnętrza czynnika przeprowadzającego 
żelazo na wyższy stopień utlenienia. Tezę o  zróżni-
cowanym wypale, w odmiennych warunkach redoks, 
przynajmniej dla części próbek, wydaje się potwier-
dzać struktura czerepu ceramiki nr  9. W  tym przy-
padku żelazo na wyższym stopniu utlenienia wystę-
puje we wnętrzu czerepu, natomiast brzegi próbek są 
zabarwione na ciemny kolor, co wskazuje na wystę-
powanie żelaza na niższym stopniu utlenienia i  tym 
samym na warunki redukujące. Tego rodzaju struktu-
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ry nie można wytłumaczyć słabą penetracją do wnę-
trza czerepu czynnika przeprowadzającego żelazo na 
wyższy stopień utlenienia. Przypuszczalnie w  trakcie 
wypału początkowo panowały warunki utleniające, 
a następnie redukujące.

Poza charakterem warunków redoks, przeprowa-
dzone badania instrumentalne pozwoliły na szacowa-
nie warunków temperaturowych obróbki termicznej 
surowca, z  którego wykonano badane próbki cera-
miki. Według López-Arc, 2003, ciemne zabarwienie 
ceramiki wskazuje na generalnie wyższe temperatu-
ry obróbki termicznej, podczas gdy jasna barwa, co 
obserwuje się w  przypadku badanych próbek, suge-
ruje znacznie niższą temperaturę. Badane próbki ce-
ramiki, poza wyjątkami o  intensywnie ciemnej bar-
wie masy metailastej, wykazują dość dobrą reakcję 
na światło spolaryzowane, co wykazuje że przynaj-
mniej częściowo blaszki minerałów ilastych – skład-
nika surowca ceramicznego, zachowały swą formę 
i  strukturę krystaliczną. Badania wykonane metodą 
dyfrakcji rentgenowskiej wykazały, że zachowanym 
składnikiem masy ceramicznej jest minerał o  struk-
turze illitu/muskowitu. Jednocześnie widoczne na 
dyfraktogramach pewne słabe refleksy wskazują na 
obecność obu wyżej wymienionych minerałów, co 
potwierdzają obserwacje mikroskopowe, które wyka-
zały obecność w  masie metailastej drobnych blaszek 
jasnej miki (tj. muskowitu). Illit w  trakcie ogrzewa-
nia, podobni e jak inne minerały ilaste, przechodzi 
dwuetapowy proces oddawania wody. Pierwszy etap 
to proces dehydratacji, generalnie w temperaturze do 
200°C oraz w  wyższych temperaturach – proces de-
hydroksylacji, który dla minerałów ilastych kończy 
się w  temperaturze maksymalnie do 700°C. Obser-
wowane na uzyskanych termogramach efekty ter-
miczne w  zakresie 400–600°C zostały przyporządko-
wane procesowi dehydroksylacji minerałów ilastych. 
Zachowana w znacznej mierze struktura krystaliczna 
illitu, co dokumentują badania metodą dyfrakcji ren-
tgenowskiej, oraz widoczny na termogramach efekt 
endotermiczny przypisany do minerałów ilastych, 
wskazują że temperatura wypału ceramiki nie osią-
gnęła wartości, w  której minerał ten ulega ostatecz-
nej dehydroksylacji. W  związku z  tym, iż proces de-
hydroksylacji illitu kończy się w  temperaturze około 
600–650°C (z maksimum w temperaturze ok. 550°C; 
Földvári 2011, Stoch 1974, Wyrwicki 1988), możemy 
założyć, że wypał próbek ceramiki nie przekroczył tej 
granicy temperaturowej. Z drugiej strony brak wyraź-

nej endotermy pochodzącej z  dehydroksylacji illitu, 
może sugerować, że minerał ten przeszedł dość istot-
ną przebudowę struktury, związaną z  dehydroksyla-
cją. Jej maksimum zachodzi w około 540°C (Földvári 
2011, Wyrwicki 1988), stąd przypuszczalnie tempe-
ratura wypału była do tej wartości zbliżona, lub ją 
przekraczała.

Mimo wszystko o  relatywnie niskiej tempera-
turze wypału świadczyć może również brak poten-
cjalnie powstających w  wyższej temperaturze, nowo 
syntezowanych faz krystalicznych. Szczegółowe ze-
stawienie reakcji syntezy nowych faz oraz ich tempe-
ratury formowania i  warunków wypału przedstawił 
w swej pracy Maritan i współautorzy (2006). Z prze-
prowadzonych badań (op. cit.) wynika, że w  warun-
kach redukujących wypału, przy zastosowaniu tech-
nologii wypału redukującego, w  piecach jamowych, 
nowo powstałe fazy krystaliczne, takie jak piroksen, 
gehlenit czy spinel pojawiają się po przekroczeniu 
temperatury 850°C. Brak na dyfraktogramach reflek-
sów tych faz zdecydowanie wskazuje, że temperatura 
nie osiągnęła wartości 850°C. Intensywność refleksu 
illitu (001) zmniejsza się, wraz ze wzrastającą tem-
peraturą wypału, choć mimo to na dyfraktogramach 
jest on widoczny do momentu przekroczenia tempe-
ratury 800°C (Rathossi i  in. 2004). Dobrze widoczny 
refleks illitowy (001) na dyfraktogramach badanych 
próbek wydaje się potwierdzać fakt stosunkowo ni-
skotemperaturowej obróbki surowca ceramicznego. 
Jego zmienna w pewnym zakresie intensywność mo-
że wynikać z pewnego zmiennego zakresu temperatur 
wypału, ale też ze zmiennego stosunku minerały ila-
ste (illit)/materiał schudzający (kwarc, skalenie itd.). 
Na korzyść istnienia zróżnicowania w  temperaturze 
wypału, a  tym samym stopnia destrukcji minerałów 
ilastych, mającego swe odniesienie w  intensywności 
refleksu illitowego (001), może świadczyć brak dodat-
niej korelacji pomiędzy objętością masy metailastej, 
oszacowanej metodami mikroskopowymi, a  warto-
ścią utraty masy próbki podczas badań termicznych 
w zakresie gdzie zachodzi dehydroksylacja minerałów 
ilastych. Generalnie można przypuszczać, że próbki 
charakteryzujące się wyższą utratą masy w przedziale 
400–600°C (tj. ceramika oznaczona numerami: 4, 6, 
8, 9) przeszły proces wypału w  nieco niższej tempe-
raturze (lub czas wypału był krótszy), natomiast po-
zostałe (ceramika: 1, 2, 3, 5, 7) przypuszczalnie za-
notowały nieco wyższe temperatury obróbki cieplnej 
lub/i czas wypału był dłuższy.
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Wnioski

Przeprowadzone badania mineralogiczno-petro-
graficzne wykazały, że badane próbki ceramiki nie 
wykazują większego zróżnicowania. Ich głównym 
składnikiem jest masa metailasta, powstała wskutek 
obróbki termicznej surowca bogatego w illit. W skład 
surowca wchodziły składniki nieplastyczne, głów-
nie ziarna kwarcu, skalenie i  składniki akcesorycz-
ne, w  tym minerały żelaza. Przymieszkę do takiego 
surowca stanowił kruszony materiał skalny, o  grani-
toidowym składzie, prawdopodobnie przygotowany 
z  polodowcowych narzutniaków. Niewykluczona jest 
także przymieszka niewielkich ilości gruboziarnistego 
piasku kwarcowego. Wprawdzie w  udziale poszcze-
gólnych składników nieplastycznych, jak i  niekiedy 
ich uziarnieniu można obserwować pewną zmien-
ność, jednak nie jest ona duża, może wynikać zarów-
no z  faktu pozyskiwania surowca z  różnych złóż, jak 
i  z lokalnego zróżnicowania tego samego złoża, eks-
ploatowanego do wyrobu ceramiki. Wypał surowca 
ceramicznego prowadzony był generalnie w  warun-
kach redukujących, przypuszczalnie w  piecach ja-
mowych. Rzadziej próbki ceramiki wykazują oznaki 
częściowego wypału w  warunkach utleniających, co 
prawdopodobnie wynika z niekontrolowanego w peł-
ni procesu wypału. Oszacowana temperatura wypału 
nie przekraczała 600–650°C. Badane próbki zareje-
strowały pewne zróżnicowanie w  maksimum tem-
peraturowym, jednak wydaje się prawdopodobne, że 
temperatura minimalna zbliżona była co najmniej do 
500–550°C.

Summary

Mineralogical and petrographical studies were 
carried out for nine samples of early Iron Age pottery 
from site 3 in Juszkowo. The purpose of the research 
was to obtain information on the structure and miner-
alogical composition of pottery, raw materials used in 
its production, as well as on the technique and firing 
temperature. The results indicate that within the stud-
ied group of pottery fragments no significant petro-
graphical differences are observed. The clay paste used 
in pottery production consisted of silty/silty-dusty ma-
terial, the main plastic component of which was silty 
mass rich in illite. The main component of non-plastic 
material was quartz in chippings, as well as chippings 
of feldspars and rocks of granite-like composition. 

The latter component probably constituted an admix-
ture to the silty-chippings material, probably prepared 
from glacial erratics. A number of accessory elements, 
such as dark and light mica, thermally transformed 
glauconite and iron minerals (originally presumably 
sulfides, e. g. pyrite), garnet, zircon and others, were 
found within the non-plastic components.  The firing 
of pottery was generally run under reducing condi-
tions, presumably in pit kilns.  Only a  few samples of 
pottery exhibited effects of oxidising atmosphere in 
external layers.  Estimated firing temperature of the 
tested pottery did not exceed 600–650°C.

Appendix

Użyte w  opisach skróty minerałów (Kretz 1983) 
i  ich skład chemiczny (Deer i  in. 1992):
qtz – kwarc SiO2,
fs – skalenie (KAlSi3O8 – NaAlSi3O8 – CaAl2Si2O8)
ill – illit K1. 5-1. 0Al4[Si6. 5-7. 0Al1. 5-1. 0O20](OH)4

ms – muskowit K2Al4[Si6Al2O20](OH, F)4
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Fig. 1. Mikrofotografie próbek ceramiki od 1 do 9 wykonane w świetle przechodzącym, przy: (A) – jednym polaryzatorze, (B) – dwóch skrzyżowanych polaryzatorach
 Microphotographs of pottery samples 1 to 9 taken in passing light, with: (A) – one polarizer, (B) – two crossed polarizers.
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Fig. 2. Histogramy uziarnienia składników nieplastycznych próbek ceramiki od 1 do 9.
 Histograms of graining of non-plastic components of pottery samples 1 to 9.



Fig. 3. Dyfraktogramy próbek ceramiki od 1 do 9.
 Diffractograms of pottery samples 1 to 9.



Fig. 4. Krzywe DSC, TG i  ich pierwsze pochodne próbek ceramiki od 1 do 9.
 DSC, TG curves and their first derivatives of pottery samples 1 to 9.
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Ryc. 1. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Lokalizacja osady.
Fig. 1. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Location of the settlement.



Ryc. 2. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Widok na teren osady, stan w 1974 r. 
Fig. 2. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. View of the settlement area, state in 1974.

Ryc. 3. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Widok na teren osady, stan w 1969 r. 
Fig. 3. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. View of the settlement area, state in 1969.



Ryc. 4. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Widok na teren osady, stan w 1971 r. 
Fig. 4. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. View of the settlement area, state in 1971.

Ryc. 5. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Widok na teren osady, stan w 1976 r. 
Fig. 5. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. View of the settlement area, state in 1976.



Ryc. 6. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Prace na osadzie w 1974 r. – widok ogólny na założony wykop.
Fig. 6. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Works on the settlement in 1974 – general view of trench.

Ryc. 7. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Prace na osadzie w 1976 r. – widok ogólny na założony wykop.
Fig. 7. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Works on the settlement in 1976 – general view of trench.



Ryc. 8. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Materiał zabytkowy z jamy nr 1.
Fig. 8. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Archaeological material from pit No. 1.

a)

b)



Ryc. 9. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Materiał zabytkowy z paleniska nr 2.
Fig. 9. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Archaeological material from hearth No. 2.

a)

b)

c)

d) e)



Ryc. 10. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Materiał zabytkowy z jamy nr 4 (a–c), jamy nr 8 (d) i jamy nr 13 (e–f).
Fig. 10. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Archaeological material from pit No. 4 (a–c), pit No. 8 (d) and pit No. 13 (e–f).
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b)

c)

d)

e) f)



Ryc. 11. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Materiał zabytkowy z jamy nr 17A (a–b) i jamy nr 17B (c–j).
Fig. 11. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Archaeological material from pit No. 17A (a–b) and pit No. 17B (c–j).
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Ryc. 12. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Materiał zabytkowy z jamy nr 19A (a–b) i z jamy nr 19B (c–d). 
Fig. 12. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Archaeological material from pit No. 19A (a–b) and from pit No. 19B (c–d).
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c)

d)



Ryc. 13. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Materiał zabytkowy z jamy nr 20.
Fig.13. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Archaeological material from pit No. 20.
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d)

e)



Ryc. 14. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Materiał zabytkowy z jamy nr 20 (a) i z jamy „A”.
Fig. 14. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Archaeological material from pit No. 20 (a) and from pit ‘A’.
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c)
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Ryc. 15. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Materiał zabytkowy z jamy „B”.
Fig. 15. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Archaeological material from pit ‘B’.
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c) d)

e)

f)



Ryc. 16. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Materiał zabytkowy z jamy „C”.
Fig. 16. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Archaeological material from pit ‘C’.
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c) d)

e)
f)



Ryc. 17. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Materiał zabytkowy z jamy „C” (a), z jamy nr 22 (b) i z jamy  nr 25 (c–d).
Fig. 17. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Archaeological material from pit ‘C’ (a), from pit No. 22 (b) and from pit No. 25 (c–d).
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Ryc. 18. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Materiał zabytkowy z jamy 26 (a–b) i z jamy nr 27 (c–e).
Fig. 18. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Archaeological material from pit 26 (a–b) and from pit No. 27 (c–e).
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Ryc. 19. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Materiał zabytkowy z jamy 29.
Fig. 19. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Archaeological material from pit 29.
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c)
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e) f)



Ryc. 20. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Materiał zabytkowy z jamy 29 (a) i z jamy 36 (b–d).
Fig. 20. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Archaeological material from pit 29 (a) and from pit 36 (b–d).
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d) e)



Ryc. 21. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Materiał zabytkowy z jamy 39 (a–b), z paleniska pod jamą nr 39 (b) i z jamy nr 41 (d–f).
Fig. 21. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Archaeological material from pit 39 (a–b), from hearth under pit No. 39 (b) and from pit No. 41 (d–f).

a)

b) c)

d)

d)

e)

f)



Ryc. 22. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Materiał zabytkowy z jamy nr 41 (a–c) i z jamy nr 41B (d–f).
Fig. 22. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Archaeological material from pit No. 41 (a–c) and from pit No. 41B (d–f).
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f)



Ryc. 23. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Materiał zabytkowy ze skupiska nr 1.
Fig. 23. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Archaeological material from cluster No. 1.
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b)
c)

d)



Ryc. 24. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Materiał zabytkowy ze skupiska nr 1 (a–e) i z powierzchni ara 6 (f).
Fig. 24. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Archaeological material from cluster No. 1 (a–e) and from the surface of are 6 (f).
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Ryc. 25. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Materiał zabytkowy z jamy nr 1A (a–b) i z jamy nr 3A (c–f).
Fig. 25. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Archaeological material from pit No. 1A (a-b) and from pit No. 3A (c-f).
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Ryc. 26. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Materiał zabytkowy z jamy nr 3A.
Fig. 26. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Archaeological material from pit No. 3A.
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Ryc. 27. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Materiał zabytkowy z jamy nr 3A (a–e) i z jamy nr 4A (f–h).
Fig. 27. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Archaeological material from pit No. 3A (a–e) and from pit No. 4A (f–h).

a) b)

c) d) e)

f)

g)

h)



Ryc. 28. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Materiał zabytkowy z jamy nr 5A.
Fig. 28. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Archaeological material from pit No. 5A.
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Ryc. 29. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Materiał zabytkowy z jamy nr 5A.
Fig. 29. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Archaeological material from pit No. 5A.
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c)
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e)



Ryc. 30. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Materiał zabytkowy z jamy nr 6A.
Fig. 30. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Archaeological material from pit No. 6A.
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c)

d)
e)



Ryc. 31. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Materiał zabytkowy z jamy nr 7A (a) i z jamy nr 9A (b–d).
Fig. 31. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Archaeological material from pit No. 7A (a) and from pit No. 9A (b–d).
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b)
c)

d)



Ryc. 32. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Materiał zabytkowy z jamy nr 13A.
Fig. 32. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Archaeological material from pit No. 13A.
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Ryc. 33. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Materiał zabytkowy z jamy nr 13A (a–b) i z jamy nr 14A (c–f).
Fig. 33. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Archaeological material from pit No. 13A (a–b) and from pit No. 14A (c–f).
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Ryc. 34. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Materiał zabytkowy z jamy nr 18A (a-b) i z jamy nr 21A (c) oraz z jamy 22 (d) a także luźne z powierzchni wy-
kopów (e).

Fig. 34. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Archaeological material from pit No. 18A (a-b), from pit No. 21A (c) and from pit 22 (d) as well as stray 
one from surfaces of trenches (e).
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Ryc. 35. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Materiał zabytkowy z jamy nr 28/1967 (a–c) i z jamy nr 32/1967 (d).
Fig. 35. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Archaeological material from pit No. 28/1967 (a–c) and from pit No. 32/1967 (d).
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Ryc. 36. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Materiał zabytkowy z jamy nr 34 (a) i z jamy nr 39 (b–i).
Fig. 36. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Archaeological material from pit No. 34 (a) and from pit No. 39 (b–i).
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Ryc. 37. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Materiał zabytkowy z jamy nr 45 (a) i z jamy nr 48 (b) oraz z jamy nr 49 (c–h).
Fig. 37. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Archaeological material from pit No. 45 (a), from pit No. 48 (b) and from pit No. 49 (c–h).
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Ryc. 38. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Materiał zabytkowy z jamy nr 50 (a) i z jamy nr 53 (b–e).
Fig. 38. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Archaeological material from pit No. 50 (a) and from pit No. 53 (b–e).
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Ryc. 39. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Materiał zabytkowy z jamy nr 53 (a–d) i z jamy 54 (e).
Fig. 39. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Archaeological material from pit No. 53 (a–d) and from pit 54 (e).
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Ryc. 40. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Materiał zabytkowy z jamy 54 (a) i z jamy nr 55 (b) oraz z jamy nr 56 (c–e).
Fig. 40. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Archaeological material from pit 54 (a), from pit No. 55 (b) and from pit No. 56 (c–e).
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Ryc. 41. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Materiał zabytkowy z jamy nr 56 (a–b) i z jamy nr 58 (c–g).
Fig. 41. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Archaeological material from pit No. 56 (a–b) and from pit No. 58 (c–g).

a)
b)

c)

d)

e)

f)

g)



Ryc. 42. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Materiał zabytkowy z jamy nr 58 (a–e), z jamy nr 59 (f) i z jamy nr 60 (f–h).
Fig. 42. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Archaeological material from pit No. 58 (a–e), from pit No. 59 (f) and from pit No. 60 (f–h).
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Ryc. 43. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Materiał zabytkowy z jamy nr 60.
Fig. 43. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Archaeological material from pit No. 60.
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Ryc. 44. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Materiał zabytkowy z jamy nr 66.
Fig. 44. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Archaeological material from pit No. 66.
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Ryc. 45. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Materiał zabytkowy z jamy nr 69 (a), z jamy nr 72 (b) i z jamy nr 76 (c–e).
Fig. 45. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Archaeological material from pit No. 69 (a), from pit No. 72 (b) and from pit No. 76 (c–e).
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Ryc. 46. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Materiał zabytkowy z jamy nr 76 (a–b) i z jamy nr 77 (c–g).
Fig. 46. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Archaeological material from pit No. 76 (a–b) and from pit No. 77 (c–g).
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Ryc. 47. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Materiał zabytkowy z jamy nr 77 (a–d) i z jamy nr 80 (a).
Fig. 47. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Archaeological material from pit No. 77 (a–d) and from pit No. 80 (a).
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Ryc. 48. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Materiał zabytkowy z jamy nr 81.
Fig. 48. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Archaeological material from pit No. 81.
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Ryc. 49. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Materiał zabytkowy z jamy nr 84.
Fig. 49. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Archaeological material from pit No. 84.
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d)



Ryc. 50. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Materiał zabytkowy z jamy nr 84.
Fig. 50. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Archaeological material from pit No. 84.



Ryc. 51. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Materiał zabytkowy z jamy nr 86 (a–e) i z paleniska nr 93 (f).
Fig. 51. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Archaeological material from pit No. 86 (a–e) and from hearth No. 93 (f).
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Ryc. 52. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Materiał zabytkowy z jamy nr 94 (a–c) i z jamy nr 97 (d–f).
Fig. 52. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Archaeological material from pit No. 94 (a–c) and from pit No. 97 (d–f).
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Ryc. 53. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Materiał zabytkowy z jamy nr 97 (a–d) i jamy nr 99 (e–f).
Fig. 53. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Archaeological material from pit No. 97 (a–d) and pit No. 99 (e–f).
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Ryc. 54. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Materiał zabytkowy z jamy nr 99.
Fig. 54. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Archaeological material from pit No. 99.



Ryc.55. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Materiał zabytkowy z jam: nr 107 (a), nr 114 (b), nr 115 (c–d), nr 116 (e) oraz materiały z działki nr 55 i 95 (f–g), 
a także jama nr 131 (h).

Fig. 55. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Archaeological material from pits: No. 107 (a), 114 (b), 115 (c–d), 116 (e) as well as materials from plots No. 
55 and 95 (f–g) and pit No. 131 (h).
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Ryc. 56. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Materiał zabytkowy z jam: nr 144 (a), nr 147 (b), nr 149 (c), nr 150 (d-f) i nr 157 (g).
Fig. 56. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Archaeological material from pits: No. 144 (a), No. 147 (b), No. 149 (c), No. 150 (d-f) and No. 157 (g).
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Ryc. 57. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Materiał zabytkowy z paleniska (?) nr 159 (a), jamy nr 165 (b–d) i jamy nr 166 (e–f).
Fig. 57. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Archaeological material from hearth (?) No. 159 (a), pit No. 165 (b–d) and pit No. 166 (e–f).
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Ryc. 58. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Materiał zabytkowy z jamy nr 166 (a–h) i z jamy nr 174 (i).
Fig. 58. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Archaeological material from pit No. 166 (a–h) and from pit No. 174 (i).
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Ryc. 59. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Materiał zabytkowy z jam: nr 174 (a), nr 183 (b), nr 185 (c), nr 204 (d–e).
Fig. 59. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Archaeological material from pits: No. 174 (a), No. 183 (b), No. 185 (c), No. 204 (d–e).
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Ryc.60. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Materiał zabytkowy z jam: nr 204 (a–b), nr 210 (c), nr 217 (d–e).
Fig. 60. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Archaeological material from pits: No. 204 (a–b), No. 210 (c), No. 217 (d–e).
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Ryc. 61. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Materiał zabytkowy z jamy nr 223 (a–e) i z jamy nr 230 (f–g).
Fig. 61. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Archaeological material from pit No. 223 (a–e) and from pit No. 230 (f–g).
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Ryc. 62. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Materiał zabytkowy z jamy nr 237 (a–c),  ze skupiska nr 1 (d) i prawdopodobnie z jamy nr 225 (e–g).
Fig. 62. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Archaeological material from pit No. 237 (a–c), from cluster No. 1 (d) and probably from pit No. 225 (e–g).
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Ryc. 63. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Materiał zabytkowy z jamy nr 238 (a) i z jamy nr 240 (b–l).
Fig. 63. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Archaeological material from pit No. 238 (a) and from pit No. 240 (b–1).
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Ryc. 64. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Materiał zabytkowy z jamy nr 240 (a–b) i z jamy nr 243 (c–i).
Fig. 64. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Archaeological material from pit No. 240 (a–b) and from pit No. 243 (c–i).
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Ryc. 65. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Materiał zabytkowy z jamy nr 243.
Fig. 65. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Archaeological material from pit No. 243.
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Ryc. 66. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Materiał zabytkowy z jamy nr 243.
Fig. 66. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Archaeological material from pit No. 243.
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Ryc. 67. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Materiał zabytkowy z jam: nr 251 (a–c), nr 252 (d–e) i 255 (f–g).
Fig. 67. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Archaeological material from pits: No. 251 (a–c), No. 252 (d–e) and 255 (f–g).
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Ryc. 68. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Materiał zabytkowy z jamy nr 255 (a–d) i z jamy nr 259 (e–h).
Fig. 68. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Archaeological material from pit No. 255 (a–d) and from pit No. 259 (e–h).
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Ryc. 69. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Materiał zabytkowy z jam: nr 259 (a), nr 266 (b–c) i 271 (d–g).
Fig. 69. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Archaeological material from pits: No. 259 (a), No. 266 (b–c) and 271 (d–g).
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Ryc. 70. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Materiał zabytkowy z jamy nr 271.
Fig. 70. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Archaeological material from pit No. 271.
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Ryc. 71. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Materiał zabytkowy z jamy nr 271 (a–d) i luźne z powierzchni stanowiska (e).
Fig. 71. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Archaeological material from pit No. 271 (a–d) and stray one from the surface of the site (e).
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Ryc. 72. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Materiał zabytkowy z jam:nr 272 (a–c), nr 275 (d), nr 282 (e), nr 298 (f) i paleniska nr 303 (g).
Fig. 72. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Archaeological material from pits: No. 272   (a–c), No. 275 (d), No. 282 (e), No. 298 (f) and hearth No. 303 (g).
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Ryc. 73. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Materiał zabytkowy z jamy nr 304 (a–b), paleniska nr 308 (c–d) i z jamy nr 313 (e–f) oraz z jamy nr 315 (g).
Fig. 73. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Archaeological material from pit No. 304 (a–b), hearth No. 308 (c–d), from pit No. 313 (e–f) and pit No. 315 (g).
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Ryc. 74. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Materiał zabytkowy z jam: nr 315 (a), nr 317 (b) i nr 320 (c–f)
Fig. 74. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Archaeological material from pits: No. 315 (a), No. 317 (b) and No. 320 (c–f)
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Ryc. 75. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Materiał zabytkowy z jam: nr 322 (a), nr 329 (b) i nr 330 (c–e).
Fig. 75. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Archaeological material of jam: No. 322 (a), No. 329 (b) and No. 330 (c–e).
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Ryc. 76. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Materiał zabytkowy z jamy nr 330 (a–b), paleniska nr 331 (c) i z jamy nr 335 (d).
Fig. 76. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Archaeological material from pit No. 330 (a–b), hearth No. 331 (c) and pit No. 335 (d).
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Ryc. 77. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Materiał zabytkowy z jamy nr 335 (a), z jamy nr 339 (b) oraz Ar 110, ćwiartka A (c) i Ar 118, warstwa kulturowa 
(d–e).

Fig. 77. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Archaeological material from pit No. 335 (a), from pit No. 339 (b), Are 110, quarter A (c) and Are 118, cul-
tural layer (d–e).
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Ryc. 78. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Materiał zabytkowy z jam: nr 352 (a–b), nr 358 (c), nr 365 (d–e) oraz wykop I, ćwiartka 3 (f).
Fig. 78. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Archaeological material from pits: No. 352 (a–b), No. 358 (c), No. 365 (d–e) and trench I, quarter 3 (f).
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Ryc. 79. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Materiał zabytkowy wykop I, ćw. 5 i 6 (warstwa kulturowa).
Fig. 79. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Archaeological material from trench I, quarters 5 and 6 (cultural layer).
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Ryc. 80. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Materiał zabytkowy wykop I, ćw. 5 i 6 (warstwa kulturowa).
Fig. 80. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Archaeological material excavations I, quarters 5 and 6 (cultural layer).
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Ryc. 81. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Jama nr 27 (właściwie 27/1967) – fragment powierzchni obiektu.
Fig. 81. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Pit No. 27 (actually 27/1967) – fragment of feature’s surface.

Ryc. 82. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Palenisko nr 33 (właściwie 33/1967) – rzut obiektu.
Fig. 82. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Hearth No. 33 (actually 33/1967) – feature’s plan.



Ryc. 83. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Jama nr 37 (właściwie 37/1967) – rzut obiektu.
Fig. 83. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Pit No. 37 (actually 37/1967) – feature’s plan.

Ryc. 84. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Palenisko nr 38 (właściwie 38/1967) – rzut obiektu.
Fig. 84. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Hearth No. 38 (actually 38/1967) – feature’s plan.



Ryc. 85. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Palenisko nr 41 (właściwie 41/1967) – profil obiektu.
Fig. 85. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Hearth No. 41 (actually 41/1967) – feature’s section.

Ryc. 86. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Jama nr 46 – profil obiektu.
Fig. 86. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Pit No. 46 – feature’s section.



Ryc. 87. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Jama nr 56 – profil obiektu.
Fig. 87. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Pit No. 56 – feature’s section.

Ryc. 88. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Jama nr 57 – profil obiektu.
Fig. 88. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Pit No. 57 – feature’s section.



Ryc. 89. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Jama nr 60 – rzut obiektu w którym odkryto fragmenty form odlewniczych.
Fig. 89. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Pit No. 60 – plan of feature in which fragments of moulds were found.

Ryc. 90. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Palenisko nr 62 – rzut obiektu, z licznymi przepalonymi kamieniami.
Fig. 90. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Hearth No. 62 – plan of feature, with numerous burnt stones.



Ryc. 91. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Jama nr 67 – profil obiektu.
Fig. 91. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Pit No. 67 – feature’s section.

Ryc. 92. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Palenisko nr 93 – rzut obiektu, z licznymi przepalonymi kamieniami.
Fig. 92. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Hearth No. 93 – plan of feature, with numerous burnt stones.



Ryc. 93. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Palenisko nr 95 – rzut obiektu, z licznymi przepalonymi kamieniami.
Fig. 93. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Hearth No. 95 – plan of feature, with numerous burnt stones.

Ryc. 94. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Fragmenty ceramiki w nawarstwieniach jamy nr 97.
Fig. 94. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Fragments of pottery in layers of pit No. 97.



Ryc. 95. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Profil jamy nr 112.
Fig. 95. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Section of pit No. 112.

Ryc. 96. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Profil jamy nr 117.
Fig. 96. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Section of pit No. 117.



Ryc. 97. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Rzut poziomy paleniska nr 130.
Fig. 97. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Plan of hearth No. 130.

Ryc. 98. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Jama nr 134 – obiekt gospodarczy?.
Fig. 98. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Pit No. 134 – economic feature?



Ryc. 99. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Jama nr 150 (obiekt mieszkalno-gospodarczy?) – przekrój.
Fig. 99. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Pit No. 150 (dwelling and economic feature?) – section.

Ryc. 100. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Jama nr 166 (obiekt mieszkalno-gospodarczy?) – przekrój.
Fig. 100. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Pit No. 166 (dwelling and economic feature?) – section.



Ryc. 101. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Jama nr 168 – przekrój.
Fig. 101. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Pit No. 168 – section.

Ryc. 102. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Jama nr 169 i 196 – widok ogólny obiektów.
Fig. 102. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Pits No. 169 and 196 – general view of the features.



Ryc. 103. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Jama nr 169 – przekrój.
Fig. 103. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Pit No. 169 – section.

Ryc. 104. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Jama nr 183 – widok ogólny na obiekt.
Fig. 104. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Pit No. 183 – general view of the feature.



Ryc. 105. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Palenisko nr 211 – profil obiektu.
Fig. 105. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Hearth No. 211 – feature’s section.

Ryc. 106. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Jama nr 236 – przykład małego obiektu, o nieckowatym profilu.
Fig. 106. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Pit No. 236 – example of a small feature, with trough-shaped section.



Ryc. 107. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Jama nr 240 – profil obiektu.
Fig. 107. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Pit No. 240 – feature’s section.

Ryc. 108. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Jama nr 242 – profil obiektu.
Fig. 108. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Pit No. 242 – feature’s section.



Ryc. 109. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Jama nr 252 (obiekt mieszkalno-gospodarczy?) – widok ogólny.
Fig. 109. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Pit No. 252 (dwelling and economic feature?) – general view.

Ryc. 110. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Jama nr 271 – profil obiektu.
Fig. 110. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Pit No. 271 – feature’s section.



Ryc. 111. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Palenisko nr 287 – widok ogólny.
Fig. 111. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Hearth No. 287 – general view.

Ryc. 112. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Jama nr 288 – profil.
Fig. 112. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Pit No. 288 – section.



Ryc. 113. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Jama nr 293 – widok ogólny.
Fig. 113. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Pit No. 293 – general view.

Ryc. 114. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Jama nr 297 – profil obiektu.
Fig. 114. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Pit No. 297 – feature’s section.



Ryc. 115. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Palenisko nr 310 – profil obiektu.
Fig. 115. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Hearth No. 310 – feature’s section.

Ryc. 116. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Jama 315 – profil obiektu.
Fig. 116. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Pit 315 – feature’s section.



Ryc. 117. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Jama 320 – profil obiektu.
Fig. 117. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Pit 320 – feature’s section.

Ryc. 118. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Jama 330 – profil obiektu.
Fig. 118. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Pit 330 – feature’s section.



Ryc. 119. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Fragmenty naczyń glinianych w nawarstwieniach jamy nr 335.
Fig. 119. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Fragments of pottery in layers of pit No. 335.

Ryc. 120. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Jama nr 368 – profil obiektu (fot. J.Podgórski).
Fig. 120. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Pit No. 368 – feature’s section (photo J. Podgórski).



Ryc. 121. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Układ obiektów, odkrytych w latach 1966–1968. Na podstawie dokumentacji polowej, zachowano numerację 
nadaną w trakcie badań wykopaliskowych.

Fig. 121. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Arrangement of features discovered in 1966–1968. Based on the field documentation, the numbers given 
during the excavation were maintained.
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Ryc. 123. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Układ obiektów, odkrytych w 1971 r., wraz z częścią układu odsłoniętego w 1973 r. (na podstawie dokumenta-
cji polowej).

Fig. 123. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Arrangement of features discovered in 1971, with a part of the arrangement unearthed in 1973 (based on 
field documentation).



Ryc. 124. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Układ obiektów, odkrytych w 1972 r., w południowej części stanowiska (na podstawie dokumentacji polowej).
Fig. 124. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Arrangement of features discovered in 1972 in the southern part of the site (based on field documentation).



Ryc. 125. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Układ 
obiektów, odkrytych w 1973 r., wykop sondażowy 
(na podstawie dokumentacji polowej).

Fig. 125. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Ar-
rangement of features discovered in 1973, test 
trench (based on field documentation).



Ryc. 126. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Układ obiektów, odkrytych w 1974 r., w pasie budowy przyszłej autostrady, obecnie obwodnica Trójmiasta (na 
podstawie dokumentacji polowej).

Fig. 126. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Arrangement of features discovered in 1974, on the course of the future motorway, now the bypass of 
Tri-City (based on field documentation).



Ryc. 127. Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, stan. 3. Układ obiektów, odkrytych w 1976 r., na terenie częściowo zniszczonym przez podbieranie żwiru (na podstawie 
dokumentacji polowej).

Fig. 127. Juszkowo, Pruszcz Gdański commune, site 3. Arrangement of features discovered in 1976, in area partially destroyed by gravel exploitation (based on 
field documentation).






