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O K  B I S  L A T E Ń S K I

BRZYSKORZYSTEWKO, po«. Żnin Państwowe Mufteum Aroheo-
logioane W Warszawie*

Badania prowadził dr Jerzy Głoelk* Finansowało FKA 
w Warszawie* Pierwszy sezon badań, Cmentarzysko m 
okrasa lateńskiego /kultura waohOdniopomorsks/»

Obiektem badań ratownloaycb prowadsóhyeh pod konleo llpoa 
był zniemczony w znacznym atopnlu skrzynkowy grób kamienny, od- 
kryty podcsaa prao rolnych na polach miejscowego PGR.

Zachowana komora grobowa zbudowafca była z pięciu dużyoh ka
mieni. Wymiary Jaj zamykają się w granloachi dług.1,75 * 1 eaer.
1,35 m. Dodatkowym elementem wzmacnlająoym konstrukcję grobową 
było wielokrotne obwarowanie polnymi kamieniami ścian, zwłaszcza 
nsK^ników komory grobowej. Skrzynia grot owa ułożona była sgodnle 
z linią północ-południe*

Dno komory grobowej wyłożone było warstwą mocno ubitej gliny. 
Nie stwierdzono przykrycia w formie "daohu" komory grobowej. Nato
miast w pewnym oddaleniu znajdował się duży kamień, który prawdo
podobnie przeznaczony był do zastawiania wejścia do grobu. Wnętrze 9 
komory grobowej uległo przemieszaniu. W oałośol udało się wydobyć 
ą naczynia - popielnice, w których znajdowały eię przepalone ezoząt- 
ki kostii* t ud * Po zrekonstruowaniu całośol materiału uzyskano
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11 naczyń* w tym cztery misy 1 kubek* Przypuszczalnie było 7 po
chówków ciałopalnych«

Najbardziej charakterystyczne formy przedstawiają naczynie 
szerokootworowe, w dwóch wypadkach z listwą u nasady niakieJ ezyi 
oraz dwoma lub trzema małymi uszkami i niewielkimi guzami*

W przemieszanym stosie kości ludzkich* znajdowały alę za
wieszki 1 fragmenty ozdób wykonane z brązu* przepalone przedmio
ty szklane barwy niebieskiej oraz oryginalne kółko z noono wypa
lonej gliny, z otworkiem w środku* o średnicy 4 cm.

Pod względem chronologicznym grób w Brzyekorzyetewku zali
czy ś należy do obiektów związanych z wczesnym okresem lateńskim 
/około 300 p.n.s./ epoki żelaza* Grób ten przypuezozelnle był 
"własnością" niewielkiej grupy rodowej 1 mógł być przez nią uży
wany przez niezbyt długi okres* W sensie kulturowym obiekt w 
Brzyekorzyetewku należy łąozyó ze środkową fazą rozwojową t.zw. 
kultury wschodnlopomorskiej*

BTDGOSZCZ-BRDTUJSCIB, Muzeum im.L*Wyczółkowskiego
pow. Bydgoezoz w Bydgoszozy

Badania prowadził mgr Czesław Potemaki przy współpra
cy mgr Wojcleoha Kuczkowskiego* Finansował WKE w Byd
goszczy. Fierwszy sezon badań* Cmentarzysko z okresu 
lateńskiego /kultura grobów kloszowych/*

W trakcie prac niwelacyjnych przy budowie Chłodni Składowej 
w Brdyujśoiu.natrafiono na skupisko grobów kloesowyoh* Prace wy- 
kopsliskowo-ratownicae trwały od 18 kwietnia do 7 maja 1968 roku*


