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kości zwlerząoe odkryto Jamą osadniosą oras grób zawlerająoy dwa 
sskialety ludskia wyposażone » oeraalką. V wykopią II w salegająoej 
tutaj warstwie kulturowej wystąpiła oarawlka główni# kultury unis
ty oklaj , kości Bwisrsąes oras fragnent kaloty ludskiaj. Rysująca 
aią dopiero w ealou płytka okrągła Jana dostarosyła tylko kilku oba*
raktaryatyoznyoh ułsaków oeranikl.

%
Przewiduje aią kontynuaoją badań o oharaktarsa wywladowoso- 

rosposnawesya w okalloaoh Radłowlo i (łostkowlo nająoyoh na oalu po
gnanie oaadnlotwa tego nikroreglona oeadnlosego.

OORT SWBTOKRZISKIS /półnoony stok/ pstra okras palsolltu
1 neolitu

GRODZISKO, pow. Olkues pstra okras neolitu

IHOYROCŁAW - a. Katedra Archeologii Pradzie
jowej 1 Wozeenośredniowieos- 
n«J Uniwersytetu in. A. Mlo- 
kiewloza w Poznania 
Museun ln. J. Kasprowioae 
w Inowroołewlu

Badania prowadziła dr Aleksandra Oofta-Broniswaka 
i ngr J. Dąbrówaka, Pinanaowałn MRB w Inowrooławlu.
Plarwasy sason badań. Osada a epoki brąsu i okresu 
halsztackiego.
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V ranach prac archeologicznych /zapoczątkowanych w 1967 r./ 
mających na celu rekonstrukoję pradziejów Inowrocławia» przeprowa
dzono badania w zachodniej strefie miasta» na terenie Parku Solan
kowego. W 1911 r. krótkotrwałe prace prowadził tu Hllmar Kalliefe» 
stwierdzając istnienie osady kultury łużyckiej z późnej epoki brą
zu 1 z okresu halsztaoklego oraz śladów nieokreślonego osadnlotwa 
późniejszego. Badania ratunkowe A.. Karpińskiej 1926 r. zlokalizowa
ły w centrum parku cmentarzysko kultury wenedzklej z okresu rzym
skiego. W tegorocznych praoaoh ograniczyliśmy slą do wykonania sze
regu niedużych sondaży» które w ogólnych zarysaoh potwierdziły 
stwierdzenia H. Kalliefe'a.

Obszar strefy zdrojowej leży blisko centrum wzgórza inowrocław
skiego. Osadników przyciągał tutaj dostatek wody pitnej 1 naturalna 
obronność. Południowa ozęśó strefy zdrojowej - na płd od ul. ZMP - 
stanowiła rozległe» płaskie wzniesienie w przeciwieństwie do ozęśoi 
północnej - obniżonej» pokrytej mokradłami i niewielkimi zbiornikami 
wpdy. Od południa ku północy w ten podmokły teten wciskało się wąs
kie oyplowate wzniesienie. Odkryto na nim ślady kultur neolitycznych 
/puoharów lejkowatyoh 1 ceramiki sznurowej/. Stałą osadę na cyplu 
założyła jednak dopiero ludność kultury łużyckiej w IY i Y okresie 
epoki brązu oraz w starszej epoce żelaza. W późniejszych okresach 
tradyoje osadnicze kontynuowała ludność kultury wenedzklej z tą tyl
ko różnicą» że punkt ciężkości osadnictwa w ostatnim stuleciu p.n.e.
1 w pierwszych wiekach naszej ery» przesunął się» Jak można przy
puszczać» bliżej brzegów zbiorników wodnych.

Wyraźnym świadectwem długotrwałego 1 gęstego osadnictwa na tym 
terenie są bardzo liczne jamy różnej wlelkośol» zawartości 1 funkcji 
oraz warstwa kulturowa przesycona intensywnie materiałem zabytkowym - 
głównie ułamkami naczyń. Pozostały Inwentarz nie jest ani obfity ani 
też charakterystyczny. Na uwagę jedynie zasługuje zespół zabytków
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śwladosąoyoh niesbioie o nieJsoowyn odlswnlotwie wyrobdw brąsowyoht 
ulsakl glinianyoh tora do odłowu aspll, bransolet i nassyjnlkdw orua 
u ł ;  gliniany osoplk* uśywany pray wyrobi# prsedalotdw a pustą tole- 
jką. Cało46 datowad nośna najprawdopodobniej na konleo apokl brąau.

Z uwagi na wlolofaaowośd oaadnlotwa 1 dla wyświetlenia aaoragu»
niejasnych Jeazoae kweatlit wakaaane byłoby praaprowadsania w raJonia 
Solanek ayetenatyoanych prao wykopallakowyoh a przynajmniej wykonania 
dalaayoh licznych aondaży#

IWANOWICE, po w. Mleohów patra okrea neolitu

JAKSICE» powa Inowrooław patra okraa halaataoki

JAWORZNO - m. Katedra Archeologii Polaki
Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie

Badania prowadaił do o* dr Marek Gedl# Pinanaowała MRN 
w Jaworznie. Trzeci aaaon badańo Grodziako a końoa 
apoki brąau /kultura łużycka/ lub pooaątkdw okreau 
halsztackiego*

Grodziako w Jaworznie /et* 1/ położona Jeet na kulmlnaojl wagó- 
raa zwanego "Grodzisko"* na wachód od oantrun miaata» ponad dzielni
cą Bory# Podczaa badań przeprowadzonych w latach poprzednloh /1966* 
1967/ atwierdzono# że grodziako otooaona było wałan «budowany® a ka
mieni wapiennych# Natrafiono także na ułamki oeramlkl* która można


