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Stanowisko obejmuje obszar po obu stronach drogi Biskupin-Gą
sawa, w odległości około 200 m na południowy-wschód od parkingu Re- 
zerw atu w Biskupinie· O statnie 1 jedyne badania na tym stanowisku do 
1978 r· prowadzone były w 1966 r .  p rzez m gr B.Balke* Podczas ko
pania rowu wodociągowego natrafiono na fragm enty naczyń 1 szkielety 
ludzkie. Wykopaliska ujawniły obecność 3 zniszczonych pochówków la 
teńskich, sugerujących Istnienie w tym m iejscu cm entarzyska.

W sezonie 1978 założono wykopy tak, aby dowiązać s ię  do działki 
z 1966 r .  1 przebadać jak największy obszar stanow iska. Badaniam i 
objęto te ren  o powierzchni 102 m ^. Wykopy sięgały kulm inacji łagodnego 
wzniesienia l objęły częściowo rowy przy szosie· M ateriał archeo lo
giczny odkryty podczas wykopalisk ogranicza s ię  do fragmentów naczyń 
lateńskich, węgli drzewnych, ułamków kości, ułamków ceram icznych 
częściowo lateńskiej częściowo łużyckiej prow eniencji.

W wykopie 3/78 na głębokości 50 cm od powierzchni ziem i na
trafiono na palenisko z zaw artością fragmentów ceram ik i lateńskiej 
1 węgli drzewnych.

Badania nie będą kontynuowane.
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sezon badań. Cm entarzysko datowane na 
s ta rszy  1 środkowy okres przedrzym ekt.

Cmentarzysko położone je s t na północnym stoku wzniesienia
0 wysokości 166-168 m n .p .m . ,  w odległości około 650 m na połud* 
nlowy-zachód od wiaduktu kolejowego nad głównym korytem  rzek i Wi
dawa 1 około 250 m na północny-wschód od stawu, który znajduje s ię  
po przeciw nej stronie  drogi prowadzącej do Idzikowtc.

Badania prowadzone były na teren ie budowy osiedla m ieszka
niowego 1 m iały charak te r ratowniczy,

2
Zbadano obszar o powierzchni 1160 m , na którym  odkryto 27 

grobów ciałopalnych i 4 paleni в ka. W śród obiektów wyróżniono groby 
brukowe, popielnicowe 1 jamowy. Znaleziono jeden grób trzypochów- 
kowy i jeden dwu pochówkowy. Jako urn  używano naczyń różnego ro 
dzaju: dzbany, garnki o powierzchni chropowatej 1 bardzo duże m isy. 
Część urn przykryto m niejszym i m isam i. Kilka grobów wyposażonych 
było w m ałe dzbanuszki czarno wyświecane 1 w przedm ioty brązowe
1 żelazne /m .in . szpila z łabędzią szyjką i szpila haczykowata z głów
ką płasko rozkutą, zawiniętą w uszko /.

W szystkie obiekty należy łączyć z ludnością kultury pom orskiej.
Badania będą kontynuowane podczas dalszej rozbudowy osiedla.
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Osada z okresu p<5 źnola t e ńs kie go 1 wpływów 
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