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Godzina  
Hour

Ceramika bałtyjska i germańska od wczesnej epoki żelaza po początek okresu wczesnego 
średniowiecza

Paweł Szymański 
Powitanie gości sesji

9:50-10:10

10:10-10:30
Paweł Szymański
Dwie główne grupy w ceramice naczyniowej kultury bogaczewskiej. Jak długo trwała ta tradycja?

10:30-10:50
Piotr Iwanicki
Naczynia typu "Niedrzwica". Cechy, warianty, datowanie

10:50-11:10 Dyskusja/ Discussion

Przerwa kawowa/ Coffee Break 11:10-11:30

11:30-11:50

Wojciech Nowakowski
Między Sambią a Mazurami – naczynia z Nadrowii w kartotece Herberta Jankuhna

11:50-12:10

Agata Chilińska-Früboes
Ceramika grobowa kultury Dollkeim-Kovrovo w okresie wpływów rzymskich i w okresie wędrówek ludów

12:10-12:30
Sławomir Wadyl
„Nie z każdej gliny garncarz garnek ulepi”. Garncarstwo z początków wczesnego średniowiecza na Pojezierzu Mazurskim   
w świetle badań ceramiki z Pasymia

12:30-12:50
Tomasz Nowakiewicz
W poszukiwaniu początków koła garncarskiego na ziemiach pruskich

12:50-13:10 Dyskusja/ Discussion

Przerwa obiadowa/ Lunch Break13:10-14:30

14:50-15:10
Anna Strobin
Ceramika o cechach kultury jastorfskiej z nekropolii w Babim Dole-Borczu, stan. 2, pow. kartuski

15:10-15:30
Michał Kasiński
Ceramika jako źródło do poznania dynamiki przemian na pograniczu kultur przeworskiej i jastorfskiej w młodszym okresie 
przedrzymskim

15:30-15:50
Jarosław Jasiewicz, Andrzej Michałowski, Przemysław Niedzielski
Zróżnicowanie chemiczne ceramiki z młodszego okresu przedrzymskiego – podejście numeryczne

14:30-14:50
Bartłomiej Kaczyński
Piec do wypału ceramiki z zespołu osadniczego z wczesnej epoki żelaza w Janówku, pow. legionowski

15:50-16:10 Dyskusja/ Discussion

Przerwa kawowa/ Coffee Break 16:10-16:30
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8│Program konferencji/ Conference Programme

Godzina  
Hour

Ceramika bałtyjska i germańska od wczesnej epoki żelaza po początek okresu wczesnego 
średniowiecza

Artur Błażejewski
Nadłabskie wątki ornamentacyjne na ceramice kultury przeworskiej w Polsce południowo-zachodniej

16:50-17:10

16:30-16:50
Grzegorz Raczkowski
Ceramika naczyniowa z cmentarzysk kultury przeworskiej z dorzecza środkowej Wisły – wybrane rezultaty badań

17:10-17:30
Judyta Rodzińska-Nowak
Ceramika z grobu książęcego z miejscowości Poprad-Matejovce (Słowacja)

17:30-17:50
Barbara Niezabitowska-Wiśniewska
Ceramika wykonana na kole garncarskim jako źródło do badań nad przemianami kulturowymi na Lubelszczyźnie           
w okresie rzymskim i wczesnej fazie okresu wędrówek ludów – zarys problematyki

17:50-18:10 Dyskusja/ Discussion
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