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Na południowym skłonie wzniesienia opadającego ku rzece 
bcieklec, na teren ie  Zakładów Wod. K^n. w Proszow icach, odkryto pod
czas prac przemysłowych zbiorowy grób kultury łużyckiej.

Jak  wynika z inform acji odkrywców, w niewielkiej kolistej j a 
m ie o średnicy około 150 cm , sięgającej poziomu 70 cm, znajdowały 
s ię  porozrzucane kości ludzkie 4 osobników i kilka naczyń. S postrzeże
nia te zostały potwierdzone w czasie eksploracji riiez niszczonej części 
jam y, w której natrafiono na pocięte i rozrzucone kości długie. Grób 
ten znajdował się  w sąsiedztw ie niewielkich jam kultury łużyckiej. 
Spośród częściowo odsłoniętych 13 obiektów na wyróżnienie zasługuje 
duża ziemianka o średnicy około 4 m , o nierównym dnie sięgającym  
do głębokości ponad 2 m . Zaw ierała ona liczne fragm enty naczyń, kości 
zw ierzęce, węgle drzewne o raz  dużą ilość polepy rozrzuczonej po ca
łym obiekcie i skupionej szczególnie przy dnie. Na podstawie m ateria łu  
zabytkowego osadę można datować na końcowe okresy  epoki brązu 1 okres 
halsztacki.

M ateriały złożono w Muzeum Archeologicznym w Krakowie.
Badania zakończono.

PRZEMYŚL, patrz
uL R ycerska wczesne średniowiecze

RYBA KI, gm. Miastkowo patrz
woj, łomżyńskie okresy  brązu
Stanowisko 1

SAMOSTRZAŁÓW, gm. Kije patrz
woj. kieleckie okres wpływów rzym skich

SOBIEJUCHY, gm. Żnin 
woj. bydgoskie 
Stanowiska 2 13

Polska Akademia Nauk 
Instytut Ш в to r 11 Kultury 
M aterialnej; Sekcja 
Paleodemo grafii Komite
tu Nauk, Demograficznych

Badania prowadzili: d r Janusz O stoja-Zagórski 
/IHKM PAN -  Poznań/ i doc. d r  habiJLJ&n 
Strzałko /UAM -  Poznań/ przy współudziale 
dr. Bolesława Nowaczyka /UAM -  Poznań/ i  a tu · 
dentów-magietrantów Katedry Archeologu UAM 
w Poznaniu i Zakładu Antropologii UAM. Finan
sowały: Instytut H istorii Kultury M aterialnej PAN,
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Komitet Antropologiczny PAN i Wojewódzki Kon
serw ator Zabytków w Bydgoszczy, 
sezon badań. Cm entarzysko kultury łużyckiej 
okresu halsztackiego.

Stanowisko 2
Kontynuowano prace wykopaliskowe prowadzone na tym obiekcie od 
1973 r .  Przebadano obszar o powierzchni 1.150 m^ odkrywając i eksplo
ru jąc  35 grobów wyłącznie ciałopalnych. Groby odkryte /n r  428-462/ 
były przeważnie pochówkami jedno popielnicowym i i jedynie w trzech  
zespołach znaleziono po 3 popielnice. Ilość naczyń przystawnych wahała 
s ię  natom iast od 19 /g rób  nr 465/ do 1, Wyposażenie grobów poza ce
ram iką stanowiły następujące zabytki wydzielone: szpile żelazne, szpile 
brązow e, przybory toaletowe /szczypce że lazne/, zawieszki brązowe, 
drobne ułamki brązu, paciorki szklane, szpule gliniane i tzw. kadziel
nice, Prowadzone równolegle badania antropologiczne potwierdziły 
w cześniejsze przypuszczenia na tem at system atycznie pogarszających 
s ię  warunków naturalnych wpływających niekorzystnie na prawidłowy 
rozwój biologiczny badanej populacji. W trakcie  badań identyfikacyjnych 
ustalono podstawowe param etry  demograficzne /w iek i p łeć/ dla 24 po
chówków. Na podkreślenie zasługuje wysoki udział pochówków małych 
dzieci /12 pochówków/ i osobników, którzy nie wkroczyli jeszcze  w tzw, 
wiek reprodukcyjny /do 18 la t /  - 5 pochówków. Podkreślić  również na
leży wysoki wskaźnik śm ierte lności około porodowej kobiet.

Zakończono badania na stanowisku 2, Na podstawie wyników na
szych prac jak i wcześniejszych badań Z. Bukowskiego / la ta  1964 i 1966/
- ustalono ostatecznie zasięg cm entarzyska. Usytuowane było one na 
terasowatym  wzniesieniu /obecnie na skutek system atycznie prowadzo
nych prac polo wy ch zupełnie nie/czytelnym / na krawędzi II te ra sy  wyso
czyzny i ciągnęło się  pasem o szerokości 60-65 m wzdług osi północ- 
południe, W trakcie  prowadzonych badań odkryto i wyeksplorowano 562 
zespoły grobowe. B iorąc pod uwagę stopień nasycenia grobów w ram ach 
poszczególnych grobów /25 grobów na 1 a r /  przyjąć możemy, iż  w n ie
dostępnej obecnie /z  uwagi na zabudowę/ części cm entarzyska znajduje 
s ię  nie więcej jak 100 grobów. W sumie cm entarzysko w Sobie juchach 
/stanow isko 2 / m iało nie więcej jak 700-750 grobów. Na podstawie w stęp
nej analizy m ateriałów  zabytkowych przyjąć m ożem y, iż funkcjonowało 
ono na przełom ie HaC/HaD i było chronologicznie powiązane z m łodszą 
fazą rozwojową grodu w Sobiejuchach /stanowisko 1 /,
Stanowisko 3

Podjęto także wstępne prace wykopaliskowe na drugim cm entarzysku c ia 
łopalnym wiążącym się , jak możemy sądzić na podstawie analizy m a te ria 
łów zabytkowych z przypadkowo odkrytego grobu, ze s ta rsz ą  fazą grodu 
w Sobiejuchach. Ograniczono się  do wytyczenia wykopu i usunięcia drzew 
z powierzchni 2 arów.
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W b. r ,  prowadzono również dalsze badania specjalistyczne,
I tak d r Bolesław Nowaczyk z Zakładu Geomorfologii Instytutu Geografii 
UAM wykonał badania geomorfologiczne w obrębie rynny Je z io r Żniń- 
skich opracowując m apę geomorfologiczną całego m ikroregionu.

Badania będą kontynuowane.

STROBIN, gm. Konopnica 
woj. sieradzkie 
Stanowisko 2

Muzeum Archeologiczne 
i E tnograficzne 
w Łodzi

Badania prowadził m gr Zdzisław Raszewski, 
Finansował je WKZ w Sieradzu. Szósty sezon 
badań. Osada obronna kultury łużyckiej z okresu 
halsztackiego D i z wczesnego okresu lateńskie
go /550-300 p .n .e . / .

Badania były kontynuacją prac wykopaliskowych prowadzonych 
w latacH 1965 i 1974-1977.

Stanowisko położone jes t na północnym skraju  wsi Strobln 
w odległości 30 m na zachód od drogi Konopnica-Osjaków. Badania obję
ły  obszar 1 050 m ^, ustyuowany w zachodniej części osady. Odkryto 
dalszy ciąg umocnień obronnych o konstrukcji skrzyniowej. Wy pełnie ko 
wału zawierało fragm enty bierwion, duże ilości przepalonej gliny i węgla 
drzewnego oraz ułamki naczyń typowych dla gó r  no 61 ąs ko -m ało polskiej 
grupy kultury łużyckiej /podgrupy kępińskiej/*

W zachodniej części osady, w odległości 20 m od wewnętrznego 
lica wału, odkryto ślady dwóch chat. Chata nr 4 o wym iarach 8, 3x3,8 
z paleniskiem  w centralnej części, zaw ierała w swym wnętrzu nóż 
brązowy, p rzęślik  gliniany, fragm enty żelaznego żużla oraz ułam ki 
kilkudziesięciu naczyń. Chara n r 5 była nieco m niejsza / 6 , 5x3, 5 m /,
W jej wnętrzu odkryto także palenisko usytuowane centraln ie, inwentarz 
składał się  wyłącznie z fragmentów rozbitych naczyń. Na obrzeżu 
obydwóch chat stwierdzono ślady po dołkach słupowych. W arstwa kultu
rowa w/w obiektów m ieszkalnych sięgała do głębokości 170 cm.

Ceram ika odkryta w osyplsku wału i we wnętrzu obiektów m iesz 
kalnych pozwala datować osadę na okres halsztacki D i 'n a  wczesny okres 
lateński.

STRONNO, gm. Dobrcz
woj. bydgoskie
Stanowisko 1

Muzeum Okręgowe 
w Bydgoszczy


