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Badania prowadził mgr Krzysztof Walenia. 
Finansował Uniwersytet Łódzki oraz WKZ 
w Bydgoszczy. Pierwszy sezon badań. 
Cmentarzysko i osada otwarta z okresu 
wpływów rzymskich.

Cmentarzysko znajduje się około I km na południe od wsi, na nie
wielkim wzgórzu. Jego obszar został zniszczony pracami ziemnymi, w 
czasie których odkrywano popielnice z przepalonymi kośćmi. Z tego sta
nowiska pochodzi takie kociołek brązowy i naczynie typu terra aiglllnta 
opublikowane przez L . J . Łukę w Wiadomościach Archeologicznych t . XXII, 
a .175.

Przebadano powierzchnię 500 m^. Odkryto uszkodzony krąg kamien
ny ułożony z niewielkich polnych kamieni. W centrum kręgu znajdowała 
się jama wypełniona przepaloną polepą i ułamkami ceramiki. Bezpośrednio 
pod wyżej wymienioną jamą, znajdowała się następna jama owalnego kształ
tu, wewnątrz której odkryto czerpak gliniany. W odległości około 1 m na 
wschód od opisanych jam odkryto zarys Jamy grobu szkieletowego o wy
miarach 4 x 2 m. Na głębokości około 1,2 m odsłonięto zarys kłody drew
nianej, w której złożono zwłoki wraz z wyposażeniem: kociołek brązowy, 
dwa pucharki szklane, złoty wisiorek gfuszkowaty, złota klamerka esowa- 
ta, dwie srebrne bransolety źmijowata, sześć zapinek wjym cztery srebr
ne i dwie brązowe, sprzączka do pasa, zakończenie.pasa, duże fragmenty 
skrzyneczki drewnianej wraz z okuciami brązowymi, klucz brązowy, szkla
ne zakończenie "wrzeciona" z brązowymi tulejkami, 26 paciorków szkla
nych i bursztynowych, gliniana czarka jeżowata oraz duże fragmenty tka
nin. Kości szkieletu nie zachowały się . Ponadto poza obszarem kręgu od
kryto dwa uszkodzone groby popielnicowe.

Rozległa osada /stanowisko 3/ położona u podnóża pagórka na którym 
znajduje się cmentarzysko. Przebadano powierzchnię 200 m^. Odsłonięto 
dwa obiekty mieszkalne z dużą ilością ułamków ceramiki/iziewięć palenisk 
oraz pięć jam o niezidentyfikowanym przeznaczeniu. Ponadto przebadano 
dwa paleniska odkryte przypadkowo przez miejscowych gospodarzy.

Badania będą kontynuowane.


