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-  со «

Część z wymienionych obiektów osadowych stanowi uzupełnienie kolejnego układu osadniczego typu owalni
cowego, datowanego na okres póżnarzym ski, pozostałe щ  nieco w cześniejsze.
W ruchomym m ateriale  źródłowym na uwagę zasługują fragmenty importowanych naczyń szklanych, ceramicznych 
oraz grzebień rogowy tró j warstwowy i pinceta brązowa.

M ateriały i dokumentacja przechowywane będą w IP  UAM w Po za ant o»
Badania zostały zakończone.

JAROCIN Muzeum Regionalne
woj* kaliskie w Jarocinie
Stanowisko 1

Badania prowadzili: m gr Eugeniusz Czarny, mgr Bogdan Walkie- 
wicz i dr Ryszard Grygiel /au to r spraw ozdania/. Finansował WKZ 
w Kaliszu* Czw arty sezon badań, Cm entarzysko kultury łużyckiej 
z okreeu halsztackiego.

W dalszym  ciągu kontynuowano p race  wykopaliskowe o charakterze ratowniczym po obu stronach torów kolejo
wych do Poznania. Przebadano łącznie powierzchnię 76 m^. Odkryto 16 grobów ciałopalnych popielnicowych, w tym 
1 z resztkam i stosu /łączn ie  w ciągu tych cz terech  sezonów badawczych zarejestrow ano 41 grobów/* Przew ażały 
groby siln ie  zniszczone ze śladam i obstawy kamiennej* Wyposażenie grobów, oprócz ceram iki /do 5 naczyń w gro
b ie /, stanowiły także przedm ioty metalowe: bransoleta żelazna 1 brązow a, o raz dwa paciorki z niebieskiego szkliwa. 
Na szczególną uwagę zasługuje stosunkowo dobrze zachowany grób nr 27, w którym m isa nakrywała popielnicę a 
przepalonym i kośćmi dziecka, Brzusiec popielnicy zdobiły wyjątkowo bogato rozbudowane wątki geometryczne Unii 
rytych* .

M ateriały z badań przechowywane są w zbiorach Muzeum Regionalnego w Jarocin ie. 

Badania będą kontynuowane.

JELGUN* gm* Stawiguda Muzeum W armii 1 Mazur
woj, olsztyńskie w O lsztynie
Stanowisko 1

Badania prowadzi! m gr Mirosław Hoffmann przy  współpracy mgr 
Izabeli Mellln, Konsultacja doc* dr hab* Łucji Okuiicz, Finansowało 
MWM w Olsztynie* P ierw szy  sezon badań* Cmentarzysko kurhanowe 
1 grobów płaskich z wczesnej epoki żelaza.

Przebadano kurhan V oraz fragm ent p rzestrzen i między kurhanowe i, Łącznie powierzchnia obszaru zbadanego 
wyniosła 101 m . *

Kurhan V /śred n ica  6 ,0  m , wys, 0*9 m/* zbudowany był z płaszcza kamiennego, pod którego południowo- 
wschodnim skrajem  odkryto wkopaną w calec . Jamę o średnicy 1,0 m 1 m iąższości 0 ,6 'm* Zaw artość jej stanowiły 
drobne węgielki* przepalone szczątki kostne, 14 ułamków krzemiennych o raz  fragm enty ceram iki, w tym ułamki 
misy* W centralnej partii kurhanu, pod płaszczem  odkryto 4 groby popielnicowe, występujące w form ie ekuptsk ce
ram iki f przepalonych kości. 0*6 m na południe od skraju  płaszcza kurhanu odkryto zniszczony pochówek popielnicowy. 
P rzebadany obiekt zrekonstruowano.

Położony bezpośreckiio na wschód od kurhanu V, przebadany fragment, p rzestrzen i mlędzykurhanowej zawierał 
5 płaskich bruków kamiennych, t  których 4 zorientowane .były wzdłuż lin ii północny zachód - południowy wschód. Bruki 
posiadały w planie wydłużony* prostokątny lub owalny kształt i składały s ię  z jednej warstwy kam ieni / zj wyjątkiem 
2 -warstwowego otśektu X IV /, WszysHótf bruki zaw ierały groby popielnicowe lub ciałopalne bezpoplelnlcowe, ewentual
n ie popielnicowe 1 bezpoptelnlcowe,

1 m na zachód od bruku XV odkryto pochówek popielnicowy. Zaopatrzona w dwa uszka, płaskodenna popielnica 
znajdowała s ię  w otoczeniu nieregularnych* drobnych skupisk kam ieni.

Rozpoczęto również badania na kurhanie X« Zdjęto warstwy humusu 1 nasypu ziemnego kurhanu do poziomu 
p łaszcza kamiennego w trzech  ćw iartkach. Na kamieniach p łaszcza odkryto fragm enty Б mis*

M ateriały 1 dokumentacja t  badań złożone są w Muzeum W armii l  Mazur w Olsztynie*

- Badania będą kontynuowane*
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