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SOBIEJUCHY, gm.Żnin Polska Akademia Я sukwoj .bydgoskie Instytut Hiatorll Kultury
Materialnej
Sekoja Paleodemografil Komitetu Hsuk Demografic*- nyoh

Badania prowadzili! dr Januaa Ostoja - Za- górek 1 / тики РАН - Posnań / 1 doo.dr heb. 
Jan StrsaŁko / UAM - Posnąć / pray współudziale mgr Wiesławy Saymandexr / UAM - Poznań /. Piąty sezon badań, finansowali t Komitet Antropologlozny PAH 1 IEKH WKZ 
« Bydgoszczy.

Kontynuowano praoe wykopałlakowe prowadzone w 1976 r* Rozpoznano obszar o pow. 1100 m2, odkrywając i eksploruj40 
67 grobów wyłącznie olałopalnych 1 3 jam należących do osadÿ wczesnośredniowiecznej a rasy В /wiek XXI/.

Odkryte groby byty pochówkami wlelopoplelnloowyml. V kilku s nloh natrafiono na szczątki stosu, którymi obsypane były nacsynla uwierające materiał kostny. Wypoeatenie grobów,obok oeramlki pełniącej funkcje naczyń przystawnych, etan owiły spo- radyoznie wyst̂ pojąoe Inne dary grobowe. Stanowiły J*» przedmioty codziennego użytku wykonane z żelaza /fragmenty brzytwy, fragmenty aipll/, brązu /kółka, szpilo i fragmenty pierścionków/, gliniane /szpule 1  fragmenty kadzielnic/ ora* kamienne /fragment formy odlewnioeej/. Analiza materiału oeramlosnego oraa zabytków wydzielonych pozwala na ustalenie chronologii badanej 
w br. strefy cmentarzyska na przełom HaC BaD. Odało elf równie t ucbwyoló zaohodnl »aslęg występowania grobów*

V trakcie badań aondaśowyoh prowadzonych na południowy« końcu nekropoli ujawniono fragmenty osady otwartej a fazy в · 
wczesnego średnlowieoza. Odkryto Э Jamy gospodarcze o wymlaraob 
0,5 z 0,6 m 1 dwie o charakterze mieszkalnym /wy*. 2 x 0,9 - 1 m /. Wypełniako Jam stanowiła oeramika grudki polepy в odciskami slaren zbói 1 traw огав węgiel drzewny.

Prowadzone równolegle badania antropologiosne dostarczyły dalszych Interesująoyoh danyoh. Stwierdzono, 1É w 87 zespołaoa grobowyoh złoione zostały przepalone szczątki kostne ok. 175 osobników. V wyniku ssozegółowej snallsy materiałów kostnych
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»twierdzono stosunkowo wysoki /18Ц/ udział pochówków dziedfoyohi Do kategorii 1JO osobników dorosłych zaliczono: 90 kobiet, 40 mężczyzn, Płci pozostałych oeobnlków nia udało się na podstawi· wstępnych badań polonyon bliżej okraélié.Wstępna analiza rozkładu wieku zmarłych potwierdza nasz· dawniejsza spostrzeżenia na teaat niski »go potenojełu M o  lo gic mego grupy użytkującej cmentarzysko 1  wysokiej äniertalnoiol osobników. Którzy nie zakończyli cyklu reprodukcyjnego;
Badania będą kontynuowane.

STOBNTCA-T4ZYWORG1, ga.Ręczno patrz
woj.piotrkowskie neolit
Stanowisko 2

3TROBIN, да. Konopnica Huzeun Archeolog!oene 1woj.eieradiki* Etnografioene v Lo4*ŁStenowi икс 2

Badania prowadclł mgr Zdaisłęw Кaazeweki,Finansował WKZ w Sieradzu, 0**d* obronne kul
tury łużyckiej z okresu halsztackiego D i s  
wczesnego okresu lateńskiego /990» ДО) ом/ *

Kontynuowano praoe wykopaliskowe a lat 1969» 197*1, 1979»1976.
Stanowisko położone jest na północny« akr&jti vsl Strobln 

w odległości 30 a na seohod od drogi Itonopploa-KigjłlH w  Badania objęły obszar 929 *2, usytuowany w północnej aaęrel oeady. Odkryto dalasy ciąg uooonień obronnyoh o konstrufccjl skrzyniowej; 
Wypełalsko wału zawierało zn*o»ą Ho4£ srcepaioayeh Mtńlon, polepy 1 fragneotów przepalonymi neozyń /typowyah dla aSite- iląsko-eałopolskiej grupy kultury łużyckiej, podgrupy fcępińe-

V północno-zachodniej części osady, w »dlagłoćol 19 в od 
wewnętrznego lica wału« odkryto chat* nr J. Znacsny jej rozmiar 
7*2 χ >,2 в oraz usytuowane we wnętrzu palenisko 1 iłaey po doł- kaoh słupowy oh pozwalają β twierdzić, *e był to obiekt nłeazkalny trou p6łxieatiankow»go o konetrukoji słupowej* V* wBftnu chaty odkryto kilkadziesiąt fragmentów naczyń oharekterystyoniyoh 
dla kultury łużyckiej, węgiel drzewny, polep« £ olętar-ek glina- ny kształtu weloowatego; Varstwa kulturowa w/w chacie sięgała do głębokości 1̂ 0 aa.

Ceraolka odkryta w oeypiaku wału 1 we wnętrzu obiektu mieszkalnego pozwala datować ten obiekt osadniczy na okres 
halsztacki D i wczesny okres lateński.

TAROOWSKO, gm;Kłaj 
wo j «krakowskie

patrzokres wpływów rzymskich


