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Zbadano ponad 2 ary , zarejestrowano 8 obiektów archeologicznych 
w tym sześć  związanych z osadą kultury pomorskiej: dwa piece, ślad 
domu słupowego, dwa paleniska i fragment jamy zbożowej. Pozostałe 
dwa obiekty to silnie uszkodzone groby ciałopalne kultury grobów pod- 
kloazowych również z okresu lateńskiego.

Odkryte piece służyły prawdopodobnie do wypalania ceramiki. Za
chował się m .in. ślad dolnej komoty paieniska w postaci wgłębionej 
owalnej kotlinki o średnicy 1 m gł. 0 ,50  m z wlotem od strony połud
niowo-zachodniej o szerokości 60 cm. Jamę paleniska otaczały ślady 
poslupowe /13 jam o średnicy 15-25 cm, występujących przeważnie 
parami/ połączone "płaszczem " polepy. Szerokość pasma polepy ota
czającego palenisko wynosiła 0 ,40  m. W rumowisku pieca było dużo 
polepy, pochodzącej zapewne z glinianej przegrody oddzielającej pa
lenisko od górnej komory, jak również z wierzchnich partii "p łaszcza" 
pieca.

W wyniku badań wykopaliskowych i penetracji powierzchniowej, na
leży stwierdzić, że mamy do czynienia z ciągiem osadniczym od epoki 
brązu do średniowiecza włącznie.
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ko kultury wschodnio-pomorskiej z wczesnego i śro d 
kowego okresu lateńskiego /IV do 1 w .p .n .e ./ .  Osada 
kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich.

Badania miały charakter ratowniczy. 3tanowisko usytuowane jest 
na południowym skłonie terasy  ponadzalewowej rzeki Ner na zniwelowa
nej obecnie części boiska szkolnego Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. 
Zielonej 3 . Przebadano obszar 125 m2, na którym odkryto 3 rodzinne gro 
by kultury wschodnio-pomorskiej oraz 14 obiektów osadniczych. Wszystkie 
groby zbudowane były z nieregularnych skrzyń kamienny oh bez płyt nakry
wających. Dno skrzyń stanowiła warstwa zbitej zielono-brązowej gliny. 
Szczególnie Interesujący był grób 2, w którym wydzielono 17 pochówków 
popielnicowych i jeden ciałopalny jamowy. Obok popielnic przykrytych za
zwyczaj pokrywką lub odwróconą misą wystąpiły liczne przystawki.

Z dwóch z wypreparowanych dotychczas popielnic odkryto że laz
ne, silnie skorodowane, dwie szpile z łabędzią szyjką, fragment okucia 
oraz kilkanaście fragmentów, prawdopodobnie, przybornika toaletowego.

Obok grobów odkryto 11 małych obiektów z materiałem ceram icz
nym współczesnym pochówkom. Były to zapewne obiekty towarzyszące 
grobom. W wypełnisku jednego z nich zalegał krzemienny drapacz wióro
wy.

Badając południowy zasięg cmentarzyska odkryto trzy jamy kultury 
przew orskiej, które zawierały materiał ceramiczny z okresu przełomu 
latenu i okresu wpływów rzymskich. Odkopano dotychczas część  dużego 
obiektu mieszkalnego z paleniskiem. W wypełnisku, które stanowiła c z a r
na ziemia odkryto liczne fragmenty naczyń glinianych, między innymi duży 
przydenny fragment puharka na pustej nóżce i kości zwierząt.

M ateriały znajdują się  w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej w K a
liszu .

Badania będą kontynuowane.
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