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U Z U P E Ł N I E N I A  - 1974

CAŁUW, pow .Środa Ś lą sk a Wojewódzki Ośrodek 
Archeologie zno - 
X onse rwat orski 
we Wrocławiu

Badania prowadziła mgr Halina Śledzik. Finansował 
W O AK we Wrocławiu. Pierwszy sezon badań. Osada 
otwarta ludności kultury łużyckiej i wczesnego śred
niowiecza.

W marcu 1974 r . podczas prac ziemnych w pobliżu wsi Całów odkryte 
zostały obiekty archeologiczne. Znajdowały się one około 2 ,5  km na pół
noc od wsi Całów i około 1 km na zachód od drogi do Wrocławia-Katynia.

Wyeksplorowano 4 jamy o owalnym zarysie w rzucie poziomym, a 
w przekroju pionowym workowate. Szerokość ich wynosiła 0 ,8  m, głębo
kość do 1 m.

Wypełnisko jam starszych stanowił piasek z małą domieszką próch
nicy, zaś w obiektach młodszych wypełnisko było intensywnie ciemne, two
rzyła go próchnica zmieszana z piaskiem. Zawartość kulturową stanowiły 
fragmenty naczyń oraz część noża żelaznego, charakterystyczne dla lud
ności kultury łużyckiej i wczesnego średniowiecza.

Jamy te pleniły funkcję najprawdopodobniej obiektów gospodarczych. 
W ich pobliżu na powierzchni warstwy ornej występują liczne ułamki na
czyń charakterystyczne w większości dla okresu wczesnego średnio
wiecza. Stanowisko wymaga dalszej opieki konserwatorskiej.

Cmentarzysko położone jest około 100 m w kierunku północno-zachod
nim od stanowiska nr 1 w Hucie, badanego w łatach poprzednich.

Odkryto dalsze cztery groby skrzynkowe, w tym jeden dobrze zacho
wany. Znaleziono w nim popielnicę dobrze zachowaną z baniastym brzuścem 
i krótką, cylindryczną szyją. Powierzchnia popielnicy brunatna. Pokrywa 
duża czapkowata.

HUTA, pow.Bydgoszcz 
Stanowisko 2

Muzeum im .Leona Wyczół
kowskiego w Bydgoszczy

Badania prowadził mgr Czesław Potemski. Finanso
wało Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgosz 
czy. Drugi sezon badań. Cmentarzysko z okresu la 
teńskiego.



W ynsseaaśych grobach, któro uległy znacznemu zniszczeniu, odkry
to fragmenty czterech popielnic, grubośclennych o powierzchni ce^aste) 
i brunatnej.

Badania będą kontynuowane.
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JASZKUWO, pow.Sępólno Krajańskie Muzeum ha.Leona Wyczdł
kowskiago w Bydgoszczy

prowadził mgr Czesław Potem ski. Pinanao- 
wał WKZ w Bydgoszczy. Drugi aazon badań. Cmea- 
tarąysko z wczesnego 1 środkowego okrean lateńs
kiego.

Przebadano rowami sondażowymi taran o powierzchni 80 a ISO m. 
Odkryto trzy groby skrzynkowe, zniszczone przez wieloletnią orką na 
skutek płytkiego zalegania.

Znaleziono kilkadziesiąt fr agmentów ceramiki 1 przepalona kości 
ludzkie wśród rozproszonych kamieni, pochodzących ,ae skrzyń grobowych 
i obwarowania.

Badania na tym stanowisko zakończono.

JUGOW1EC, pow.Środa Śląska Wojewódzki Ośrodek
Archeologiczno- 
Konserwatorski 
we Wrocławie

Badania prowadzili mgr Tadeusz Kaletyn, mgr 
Krystyna Maksymowicz 1 mgr Halina Śledzik. F i
nansował WCAK we Wrocławia. Pierwszy sezon 
bndań. Cmentarzysko ludności kultury łużyckiej 
IV-V okres epoki brązu.

W lutym 1974 r .  przeprowadzono ratownicza badanie aa cmentarzys
ku ciałopalnym w związku z prowadzonymi wykopami zieatąyzń w pobliżu 
wai jugowiec.


