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żone na niwelacje południowo-wschodnie odcinki terem uW trakcie tych prac od
słonięto jeszcze jeden grób popielnicowy czysty* w którym wyróżniono ułamki dwóch
naczyń i kubka z przewężonym ucnem* oraz 5 jam z zaw artością węgli drzewnych
i ceram iki.O gólnie wydobyto około 100 ułamków naczyń.
M ateriał zabytkowy uzyskany z badań i inspekcji / 1 grób/ stanowiska nie je st
zbyt bogaty to Jednak upoważnia nas do stwierdzenia* że mamy do czynienia z do
syć rozległym cm entarzyskiem ciałopalnym dotychczas nieznanym.Na podstawie
ułamków naczyń / zgrubiałe i fmcetowane brzegi/ oraz typowy ch zabytków m etalo
wych / zapinka*nożyk sierpikowaty/ a przede wszystkim form grobów / popielni
cowe czyste i prawdopodobnie jamowe / możemy ustalić* że cmentarzysko należy
do typowych cińentarżysk grupy oksywskiej ludności kultury wenedzklej zam iesz
kującej te ziem ie w późnym podokresie lateń sk im .
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Kontynuowano prace wykopaliskowe na cm entarzysku. Przekopano obszar
o
około 270 m , Dokończona została eksploracja obiektu 42, na który natrafiono
w czasie badań w 1971 r . Tworzył go rowek, zakreślający niezbyt regularny
czworokąt o wymiarach około 5,70 x 5 m . W górnej części wypełnieko miało
zabarwienie ciemnobrunatne, dno rowka było płaskie z warstewką czarnej ziem i.
W obiekcie tym wystąpiły m .lnjt fragmenty celtyckiej ceram iki malowanej .P o środ
ku i na zewnątrz czorokąta wystąpiły dołki słupowe, nie

tworzące jednak regu

larnego układu.
W sąsiedztw ie obiektu 42 odkryto podobny /n r 52/ , o zarysie w przybliżeniu
kolistym , którego nie wyeksplorowano jeszcze całkowicie.
Kolejny czworokąt /n r 50/ miał kształt regularnego kwadratu o boku ca 7 m .
Wypełniako miało zabarwienie brunatne, dno było spiczaste,W wypełnisku występo
wały nieliczne fragmenty ceram iki o charakterze wczesno rzym skim , ale znalezio
no też skorupę z naczynia toczonego, prawdopodobnie należącego do celtyckiej
ceram iki "siw ej,,,Wy8tąpiły też przepalone kości.
Natrafiono także na zniszczony grób popielnicowy, dwa groby jamowe - z okre
su wczesno rzymskiego oraz na bogaty, częściowo zniszczony grób popielnicowy
/n r 5 1 /,W skład inwentarza tego grobu wchodziły m ,in,um bo typu 5 i 6 wg Jahna,
grot włóczni, grot oszczepu z zadzioram i, sprzączka ósemkowata, profilowane okucie
końca pasa, zapińka A, 68, Grób ten należy więc datować na młodszy odcinek
fazy B 1 / B lb / .
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Odkryto 1 chatę półziemiankową oraz 2 jam y. Chata posiadała k ształt pro
stokąta o wymiarach 6,40 x 4,00 m i zagłębiona była w calec średnio do 0,90 m ,
W obrębie tego obiektu nie zauważono wyraźnych śladów paleniska, chociaż ro z
rzucone gęsto kawałki polepy sugerują o możliwości jego istnienia.
W pobliżu chaty natrafiono na dwie jamy gospodarcze eliptycznego kształtu,
o średnicy około 2,00 i 2,40 m .

