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kamiennych* Groby wyposażone były w ceramikę i przedmioty metak>we.Ogółem 
znaleziono 15 zabytków żelaznych /  przeważnie szpile i  bransolety/ oraz 4 
przeAnloty brązowe.

Padania pozwoliły uchwycić granice cmentarzyaka od strony n daod iiej
i

DBOCHLDf. pow. Włoszczowa patrz
1

DZIERjŁgON. pow. Sławno patrz
3 okrea wpływów rzymskich

DZIEDZICE. pow. Myślibórz patrz wc
4

GFJHIAlfY. pow.Wołów patrz epoka brąza

GOSŁAWICE, pow. Konin patrz śreAdowlscz*

GZIE. pow. Chełmno Katedra Archeologii Unłwerayteti
Iffknfthja Kopanria w Toruniu.
Biuro Badań i  Dokumentacji Zabyt
ków w Bydgoszczy

Badania prowadziły dr Jadwiga ChndsŁakowa 
i mgr Olga Romanowska-Grabowska /  autorka 
sprawozdania/. Plhansował WKZ w Bydgoszczy«
Piąty aeson badań. Grodzisko knltnry łużyckiej, 
okres halsztacki i wczeaqy okras lita ż d d .

Kontynuowano bsdaWa na taranie majdamy uayakiąjąc tw gnw irrsyt pracami 
na czterech ćwiartkach dokończenie przecięcia przez grntlriehn aa lisżi wschód- 
zachód. Ponadto wykopem na arze 263 ćwiartkach C/D rozpoczęto badania nad 
n y d a n k n  krzyżowego cięcia na lin ii pótpoc-połuAde.

Ma 6 badanych ćwiartkach arowych odsłonięto 14 Jam eytąrndn odpado- 
ęyd ^  dażych rozmiarów - dochodzących do m głębokości /  z czego prawie
2 m lągfłdnnyrh w cal / .  średnica Jam wahała się  od 1.20 do 2 m .

Zawartość omawianych Jam była analogiczna do odsłoniętyck w poprzednich 
latach 1 zawierała, oprócz przedmiotów metalowych - ozdób i  narzędzi, duże 
Ilości fragmentów naczyń 1 kości zw ierzęcych.

Ka szczególną uwagę w tegorocznych badaniach ■aałągąja aa wartość Jamy
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nr 38 - gdzie kości zw ierzęce.zalegające na skraju jam y.otaczały pdkolem  
położoną w ccD tnbjam icjeca połówkę zdeformowanej i uszkodzonej czaszki luds- 
Mej. a w głębszych partiach jamy - fragmenty miednicy osobnika dorosłego- piał 
żeńskiej i  drobne kości dziecka przem ieszane były z kośćmi zwierzęcym i.Są to. 
spotykane Jaś w 11 przebadanych w 1971 r jamach odpadowych, świadectwa kani
balizmu. oprawianego przez ludność zamieszkującą grodzisko w okresie Hallstatt 
D i wczesnym podokresie lateńskim«

Oprócz prac na nuridanie^ przeprowadzono badania na stanowisko 2 - na 
terenie rzekomego cmentarzyska, zlokalizowanego po zachodniej stronie grodziska. 
Wytyczno rów sondażowy o wymiarach 5 z  10 m« Odsłonięto 1 jamę odpadową 
zawierającą kości zw ierzęce i  fragmenty ceram iki, datujące ją również na HD i  
wczesny okres lateński.

Brak śladów grobów i  odczyta jama wskazują na zlokalizowanie w tym 
m iejscu ń e  rrnwitsгij  slrs.lecz osacty otwartej współczesnej grodowi.

Badania będą kontynuowane.

HUTA. pow.Bydgoezcz Muzeum im .Leona WycsófeowaUsgo
w Bydgoszczy

Badaniami kierował mgr Czesław Potem ski*
Finansowało Muzeum im . Leona Wyczółkows
kiego w Bydgoszczy. Drugi sezon badań. Cment* 
tarsyd o  в okresu Hallstatt D. wczesnego 1 
środcowego podokresu lateńskiego.

W roku 1971 odkryto 12 grobów, w tym dwa groby skrzynkowe, jedan grób 
kloszowy, jeden grób popielnicowy, trzy jamowa. Pozostałe groby uległy zniszcze
niu w trakcie ozftd.

Осецу s ezon wykopeliskowy dostarczył dalszych trzech grobów, w tym jeden 
skrzynkowy i  dna jamowe.Grób skrzynkowy był częściowo uszkodzony« Płyta przy
krywająca p ic s i lę t a  była o około 50 cm 1 naruszone zostało części owo obwaro
wanie liii»!■■■■ grobu.  W komorze grobowejdokryto cztery popielnicę. ■■ chowi e  
we fragmentach.

Groby jamowe zawierały drobne k ośd  ludzkie i  niehrlelkle fragmenty ceńuni- 
kLWystąpfly one też pod powierzchniv zalegając do £ębokośd  około 40 cm .Wnloeek 
stąd. że część iw a r tś ś d  kulturowej jam została znlsscaona na skutek orid.


