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212, 213, 214, 215. Odkryto c ifść  budynku niehalsztackiego i przypuszczał nydi budynków gospodarczych Na 
badanych arach wystąpiły jamy zasobowe i odpadowe. Znaleziono między innymi s tu b  guzów brązowych oraz 
34 przedmioty z brązu i szklą, głównie ozdoby.

Licznie występował materiał ceramiczny.
Badania nie zakończono na arach 210. 214, 215.
Prace będą kontynuowane.

Kontynuowano badania z  lat 1985 i 1987. Objęto nimi centralną c l f t i  wy nic sienią ujm ującą grunty orne 
G. Ret] ikowi kiego. Przebadano obszar o paw. o t  245 m1. Obiela ów po tow ych  nie odkryto, natomiast ujawniono 
występowanie piata warstwy kulturowej z (tulą iloicią wczesno- i S rodk ow o- lale ńs kiego materiału ceramicznego, 
charakterystycznego dla ceramiki „klonow ej". Gdyby nie znikoma (śladowa) ilo ii materiału ciałopalnego wystę
pującego w warstwie sugerującego jej związek z cmentarzyskiem, m oîn i by »ądtić. i i  powstała ona wskutek 
zniszczenia pewnej il a id  obiektów grobowych, г drugiej jednak strony występowanie w warstwie kulturowej 
typowo Oladowych narzędzi jak rozciera« i gładzik kamienny oraz wiórowe i odhipkowe narzędzia krzemienne, 
wskazywałoby na jej osadtwy charakter.

Pod warstwą kulturową wykopu 42/89 wystąpił trudny do zinterpretowania codo  funkcji obiekt jamowy (jama 
3/89). W rzucie płaskim miał on kształt nieregularnego owalu owym. 82 X 89 cm, zaf w przekroju przedstawiał się 
on jako równie nieregularny, nieckowaty wkop wpuszczony w żwirowy calec na gtębokoif 32 cm. Wypełnił ko 
jam y stanowiła t u n ,  spopielona ziemia, w której oprócz małych, luino rozrzuconych kamieni, wystąpiła bardzo 
rozdrobniona ceramika ..Idoszowa". pad orek ceramiczny i pierwsze na tym stanowisku metale w postaci łańcusz
ka i luźnych jego elementów z drutu brązowego 

Badania b fdą  kontynuowane.

Władysławowo, woj. gdtułskie Sl 4 patrz wczesne Sredaicwiecze 
Wojciechów, gm. Hańsk woj. chełmskie SL 9 patrz okresy brązu

I Zlot opole, μ η . Lłpno, 
I wuj. włocławskie,
I SL 2. AZP: 43-49/48

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej 
we Włocławku

Badania prowadził mgr Paweł Sobczyk Konsultant — doc. Λ  hab. Jadwiga Chudzin- 
kowa. Trzeci sezon bad u l  Finansował WKZ t MZKiD we Włocławku. Cmentarzysko 
skrzynkowo-kloszowe z okresu halsztackiego D oraz wczesnego i Środkowego okresu 
lateńskiego.


