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linii ptfłnoo - południ« wynoal 10S ■, najaniejasa na llnll wachtfd - saobód ftOtfau Dodatkowym akcent·· Jeet tddalony o 46* 
в ku południowi, poeadowiony u podndfta góry, proaty ni· ваок- 
nlfty wał 4· Dokładni· w połowi« długodol wsahodalej trały 1 1 
Z koaesą alę rodsajea sygsaka, tworaąo uonuaentalne w«j6el* 
w obręb «lipay eönt«j.

Badania 1977 r .  sostały akoaoantrcwan« я wawnftrsny* «an· 
ktuarlua о wy·. 100x2$ m. Ха wproat weJ4oia ■ oa«4ai eaefaod- 
nioj odkryto podwal Inf kaai«iiną pod ołiara Mntraliqr/?/ в 11- eanÿal fxaematael wygładsonago na яагаог esaxwooago plaakow- 
oa toalińafclago 1 ceraalki reyaakiej. V esféol połpdnlowej 
/&9± i l * aa prMdłwAania połowy długości wału 1/ salaaa duto aktcplako apalaaiany, Jmbob· ai· afcaplomw— в ę opodal eai duły obrpblcmy blok каахаяау o kaatałoi· в grubasa *oo*ortioB- 
ny·. bate obrobi«· kasieal·. 9 ”at«l" aafawloayob я wyraźny· poreądku, aaftblxy. poaowtawioae w 4 krańoach allpay podob
ne uakofcl ataaliM. aywiew raaulamjrob kąaanlkdH ni «day wnft- 
П М  elipwr a kwintaaają wału 1, powtarsająe« alg wielokrot- nodol Н о й ,  dokładna orientacja obiektu, aj— gają da la «у eh 
badań pr*y wap4łwd*i*l· aatroooaa. ld«a aaioéaaia wywód»i il( niewątpliwie a kr«ga religil celtyefciej.

ODÖf pairs
woj.kłakowaki« ueelit
Staaowiako II

OKIXVOWD, gn.& iigiel pstra
woj *l«asoagrńakl· neolit
Staaowlako 3

ШЮЮЮ, ea.Oatrowloe k iM ia  Herodowa
woj.kowsallńaki· w Saoaaolai«

Badania prowadalł agr Ryaaard Wołąjrlewics,Pi- 
aanaowało Химия larodowe я SaoM oInl«.P iąty, 
oatatnl aetoa badań. Pol« o m  kultxjry wiel- 
baxwkWJ pod kuxbanaal. Окт·· wpływów г пум kich.

Рг*е prowadzi ono ивире łnla jąo · badania archeologic eno-glebo- 
anawea· pola ornego в faay B2 odkrytego pod Tnirtian—1 в fasy 
C1a. Roakopaao posoatawion· я tya o«lu oBfdel naaypów kurhanów 
nr В 1 10, pod ctdryal odsłonięto próchnlof orną 1 4lady orki 
r a d ł * · .  Pod kurhanea 8 ujawniano w próchnicy ob«onoid BB*rokl«j 
/ponad 1 m/ bruady roada le ła jące j orkf " p o p » ·«  sną" prowadsoną 
na waobdd i  saabóa od owej brasdy. Brusda aapewne spełn iała 
rola al«dBy. V éw letl· odbytych reliktów uprawa pola mogła 
aleć atały  charakter. Pobrano próbki do badań glebosnawccyoh 
1 palinologiosnyoht
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HT badaniach uozestniczyła doc.dr hab.K. К one о ка-В e tley 
в Instytutu Gleboznawstwa 1 Chemii Rolnej 3GQW.

OOGÓŁKOWO, gm.Żnln patr«woj*bydgoskie okres halsztacki

GRZYB ΙΑΪΓΥ, gm.Pole Legnickie patr»
woj.legnlokie okres halsztackiStanowisko 1 1 2

QR3YBHICA. gm.Manowo Konserwator Zabytków Arche-
woj.koszalińskie ologloznych я Koszalinie

Badania prowadził mgr Ryszard Wołąglewicz·?!- nansował WKZ я Kpszallnle. Czwarty sezon badań. Cmentarzysko z kręgami kamiennymi kultury wlel- 
barsklej· Okres wpływów rzymskich.

Odkryto, zbadano 1 zrekonstruowano krąg 17 oras dalszeroby na cmentarzysku. Krąg miał płaskie kolisko o średnicy 7 m, 
głazów ustawionych na obwodzie i stelę na środku. V Jego obrębie nie stwierdzono śladów pochówka. Krąg zbudowany z wolno 

stojących głazów należy do odmiany 1 /wg klasyfikacji R.Wołągle- wioza/· Spoérôd odkrytych pochówków na uwagę zasługują dwa groby szkieletowe nakryte Ьгикащ! 1 oznaczone stelami długości 1,2 -1,5 ш ustawionymi w północnym końou Jam grobowych. Jeden s tych grobów posiadał na dnie kłodę drążoną, a w niej srebrną zapinkę 
z garniturem ozdobnych pierdoleni /Almgren, gr.VII/, Jednowar
stwowy grzebień koàoiany z przynltowanyml na krawędziach zębami z brązu 1 półkolistą sprzączkę z brązu.

W äwletle dotychczasowyab badań w latach 1974-1977 cmentarzysko w Grzybnlcy składa się £ kręgów, kurhanów« bruków oraz grobów płaskich ciałopalnych 1 szkieletowych w cztereoh wypadkach oznaczonych stelami kamiennymi 1 było ubytkowane w fazach 
B2-C1a okresu rzymskiego.

Badania będą kontynuowane·

INOWROCŁAW 
woj.bydgoskie Stanowisko 55

patrzneolit


