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nleniem tmian w zasięgu miasta w ciągu wieków.

NOWA HUTA - Kośoielniki Cło patrz okres neolitu

NOWB MIASTO, patrz okres laterfakl
pow. Rawa Mazowiecka

OMY, pow. Chojnloe Katedra Aroheologii 
Uniwersytetu łódzkiego

Badania prowadził dr Jerzy Kmleclńekl. Udział wzlęlit 
mgr Teresa Ozłepska, mgr Magdalena Blombergowa 1 mgr 
Krzysztof Waleńta oraz studenol Uniwersytetu Łódzkie
go, Uniwersytetu w Kijowie /ZSRR/, Halle /NRD/, Aarhue 
/Dania/, Oslo /Norwegia/, Lund /Szweoja/ - uczeetnioy 
Międzynarodowego Studenckiego Obozu Aroheologlosnego. 
Sprawozdanie opraoowall - M. Blombergowa i K. Waleńta. 
Finansował UŁ. flB w Bydgoszczy, PRN w Ohojnlcaoh,
ZSP, ZMS. Pornoę organlzaoyjną udzieliłyi PZPR w Bydgo
szczy, KP PZPR w Chojnicach, Związek Marynarzy 1 Por
towców w Gdyni, Związek Włókniarzy, władze terenowe woj, 
bydgoskiego, pow. chojnickiego 1 tucholskiego. Szósty 
sezon badań. Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskloh.

W sezonie wykopaliskowym przekopano 2 kurhany, 2 ary płaskie 
1 1 krąg kamienny.

W kurhanie nr 10 złożono zwłoki nleapalone. Jama grobowa
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zniszczona była przez wkop rabunkowy, pozostała tylko ozaszka 1 
jedna kośó długa* Średnica kurhanu • 9 o.

Kurhan nr 13 zawierał grób szkieletowy, w którym koóoi mle 
saohowpły się* Ha wyposażenie grobu składały się» pucharek gli
niany, paciorki bursztynowe 1 szklane, żelazna sprząozka do pa
sa oraz przedmioty żelazne, silnie skorodowane* Srednloa kurha
nu - 8 m. W nasyp kurhanu 13 wkopany był grób olałopalny, po 
którym pozostały fragmenty naozyń, kolei ludzkie spalone i węgle 
drzewne.

Ha terenie aru płaskiego nr 615 odsłonięto łąoznle 16 grobów, 
w tym 3 ciałopalne popielnicowe, pozostałe - szkieletowe* Hlemal 
wszystkie groby zaznaczone były na powierzchni pojedyńczyml gła
zami lub grupami mniejszych kamieni.

lfa szczególną uwagę zasługują niektóre obeerwaoje obrządku 
pogrzebowego* Mianowicie w grobie szkieletowym nr 137 stwierdzo
no takie położenie czaszki, które świadczy, że została ona złożo
na oddzielnie* Ponadto w jamie grobowej zalegał duży głaz przy
gniatający zwłoki. W świetle faktów znanyoh z wcześniejzzyoh ba
dań na cmentarzysku odrzańskim mielibyśmy efektowny przykład 
stwierdzający istnienie zabiegów magicznych.

Pozostałe pochówki odkryte w Odrach nie odbiegały od dotych
czas znanyoh form.
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