
Powołanie naukowego zespołu badawczego, skupiającego specjalistów z różnych dziedzin ma na celu interdyscyplinarne
opracowanie materiałów z badań archeologicznych, prowadzonych na Wysoczyźnie Żarnowieckiej, w miejscowości Brzyno, pow.
pucki. Podczas czterech sezonów wykopaliskowych na stanowisku odkryto ponad 230 obiektów archeologicznych, przede
wszystkim grobów pochodzących z okresu od I w. p.n.e. do VI w. n. e. Wszystkie zaplanowane analizy specjalistyczne z zakresu
nauk ścisłych i przyrodniczych, konsultacje krajowe i zagraniczne ze specjalistami w swojej dziedzinie, mają na celu rzetelne i
nowatorskie opracowanie źródeł. Zwieńczeniem projektu jest przygotowanie opracowania do druku, co wiąże się z 
upowszechnieniem materiałów o wysokiej wartości naukowej. Zrealizowany projekt w istotny sposób przyczyni się do dalszych
prac naukowych nad starożytnymi społecznościami Pomorza, ich ponadregionalnymi kontaktami ze światem Celtów, prowincji
rzymskich, a także ludnością dawnej Skandynawii.
W ramach projektu planowane jest wykonanie dwóch głównych zadań badawczych. Pierwsze dotyczy przeprowadzenia analiz
specjalistycznych: antropologicznej kości z grobów w celu ustalenia wieku i płci zmarłego, tkanin znalezionych w grobach,
technologicznej zabytków metalowych, a także analizy botanicznej drewna z trumien grobowych i węgli drzewnych z obiektów
ciałopalnych. Uzupełnieniem tych ostatnich jest wykonanie badania radiowęglowe izotopu węgla C14, w celu uściślenia
chronologii względnej obiektów, datowanych na podstawie zabytków. W ramach kolejnego zadania planuje się wszelkie prace
związane z całościowym opracowaniem i przygotowaniem do druku.
Upowszechnienie wyników projektu pozwoli na formułowanie udokumentowanych wniosków odnośnie życia, kultury materialnej
dawnych społeczności, ich ponadregionalnych kontaktów, a także przemian ludnościowych i kulturowych na Pomorzu.
Niezmiernie ważka jest możliwość przeprowadzenia, na podstawie badań naukowych materiałów z Brzyna, obserwacji
dotyczących różnorodnej problematyki, począwszy od relacji handlowych i technik rzemieślniczych po kwestie antropologiczne i
demograficzne. Możliwość rekonstrukcji populacji pradziejowych, zamieszkujących południowe wybrzeże Morza Bałtyckiego,
ich stroju, rzemiosła, stanowi niezmiernie istotny rezultat projektu, i to nie tylko w aspekcie regionalnym.
Nowoczesne badania nieco zapomnianej archeologicznie części Pomorza - Wysoczyzny Żarnowieckiej - są bardzo oczekiwane
przez środowisko badaczy nie tylko polskich, ale również skandynawskich i niemieckich. Szczególnym powodem podjęcia
opracowania wyników prac archeologicznych z lat 2011-2014 jest również ochrona dziedzictwa kulturowego Pomorza, przed
zniszczeniem i zapomnieniem.
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