
Wiesław Zajączkowski

Wenecja Górna, gm. Żnin, woj.
bydgoskie
Informator Archeologiczny : badania 11, 70-71

1977



-  70

logicznie jak w pierwszym sezonie badarf· Znaleziono Jamy, paleniska, ślady po kołkach oraz ślady klepiska u twa rdzonego kamie
niami i polepą o wymiarach około 0,5x1 m, w pobliżu którego wystąpiło duże skupisko ceramiki późnolateneklej i z okresu wpływów rzymskich.

Cztery paleniska wkopane były w calec» obudowane róinej wielkości kasüieniemi, często ze śladami przepalenie. Pomiędzy kamieniami znajdowała się warstwa przepalonej sieni wraz z licanysi węglami drzewnymi. Wewnątrz palenisk awtłedono materiał ceramiczny późnolaterfski.
Również w calcu zalegały dwie jamy. Pierwsza» w rzucie poziomym owalne, w której brunatno-czarnym miąższu znaleziono liczne frageenty ceramiki oraz ślady węgli drzewnych, posiadał· profil workowaty 1 sięgała do głębokości ok. 0,5 nu Druga jama, dużych rozmiarów - również o workowaty« profilu sięgającym w calcu do głębokości ok. 1 m, posiadała w goraej partu węgle drzewne oraz ceramikę. Głębiej - materiał oerśtmiozny - mniej lioały. Kilka dużych fr&gnentów węgli drzewnyoh, a aewet spalona kłoda wielkości ok. 0,4 я 0,15 m znajdowały się w calcu poza jamą, V miąższu jemy wystąpiły ślady zacieków o barwie szaro-6talowej. Jama ta ciąjgnie się poza badany teren; Będzie całkowicie wyeksplorowana w następnym sezonie badań* Wyjaśni się wtedy j#5 wielkość i kształt, w rzucie poziomy®.

Przebadano również południowy odcinek krawędzi osady, gdzie znaleziono dwie kotlinki po dyemrkacb oraz w ioh czar
nym zwęglony« miąższu.dużą llośc żużla o kształtach łezteowa- tyoh» Przy kotlinkach znaleziono fragjnenty polepy. Jeden frag
ment złączony był z zeszklonym żużlem.W pobliżu dymarek odkryto budowlę o wymiarach 1x1 m. Obrzeża symetryczni e obłożone były spalonym drewnem, tworząeym kwadrat; Wewnątrz dno wyłożone było nierównomiernie warstwą kamieni. BudoWIa stykała się z niewielkim zagłębieniem w oalcu, wypełnionym czterema warstwami kamieni bez śladu ogolą. Przy obiektach tych brak materiału ceramicznego*

Badania będą kontynuowane;
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Pierwszy sezon badari. Osada ludności kultury łużyckiej z I7-V okresu epoki brązu*
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Stanowisko zostało odkryte w trakcie badań powierzchniowych wiosną 1977 ri Znajduje się ono na północnym brzegu jezior· Weneckiego, w odległości ok* 40-50 m od niego, na jolu F* Charzew- 
■kiego. Obszar stanowiska wynosi ok, 1 ha.

Badania Biały charakter ro zpoznawczy; Założono cztery son» daże i przebadano powierzchnią 120 m2. Pod warstwą ornej ziemi, występowała pierwotna warstwa kulturom o grubości ok* 20-25 ca. Pod nią odkryto 27 obiektów "łużyckioh", które dostarczyły znacz
nej ilości ceramiki; Znaleziono takie fragmenty glinianej grzechotki, igły kościanej, brązowej bransolety, fragmenty prẑ ślików 
i kości. W warstwie kulturowej znaleziono duży fragment naczynia z ornamentem antropomorficznym.
Zachowały się przedstawienia czterech figur, których korpusy 
mają kształt trójkątów wypełnionych kropkami.

Na badanym stanowisku odkryto również palenisko i ceramikę wczesnośredniowieczną, monetę rzymską cesarza Postinusa /258- 
268/ oraz kilka fragmentów ceramiki lwieńskiej z wczesnego okresu epoki brązu.
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Badania prowadził prof.dr Marek Oedl i zespół* Finansował WKZ Częstochowa.Kontynuacje badań 
zapoczątkowanych w 1961 r. Cmentarzysko grupy góraośląsko-aałopolsklej kultury łużyckiej z III-V okresu epoki brązu*

Kontynuowano badania ratowniczo-zabezpieczające przy prze
budowywanej drodze. Zbadano 10 grobów kultury łużyckiej /nr 602· 611/ pochodząoyoh z III-IV lub z V okresów epoki brązu* Wyetępo- wały tu przeważnie groby olałopalne bezpoplelnicowe, a obok nioh 
pochówki popielnicowe Jak i obiekty bez śladów kości. Zapewne były to pochówki szkieletowe, w któryoh resztki kostne uległy 
całkowitenu rozkładowi. Na uwagę zasługuje grób 610 z dobrze za
chowanymi konstrukcjami kamiennymi, które wystąpiły jul na głę
bokości kilkunastu centymetrów pod powierzchnią drogi.

Badania przyniosły interesujące dane odnośnie rozplanowania caentarzyska. Po raz pierwszy natrafiono na groby z klaeycz-


