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2Wykop 3 obejmował około 15 m 1 nie zawierał śladów kolturo-
2wyoh. Oprócz tego przekopano jeszcze powierzchnią około 4 m w 

miejscu» gdeie wykopana bądzie etudnia. Również 1 tu żadne zabyt- 
kl nie wyatąpowały.

GRODZISKO• pow. Olkusz patrz okrea neolitu

GZIN» pow. Ohełnno Katedra Archeologii Unlwsrsy-
tetu lo. M. Kopernika w Toruniu

Badania prowadziła mgr Jadwiga Chudzlakowa. Plnan- 
eował UMK w Toruniu. Plerweey aezon badań. Grodzisko
a okreau halsataekiego i lateńskiego /kultura ło
żyska/.

Stanowisko położone jest na saohód od mlejsoowośol Geln 1 na 
południe od polnej drogi z Gzlna do Czarża. Grodzloko jeat bardzo 
rozległe o wałaoh tworzących ozworobok /160 z 180 m/ z zaokrąglo
nymi narożnikami. Wały dobrze zachowane» wznoezą alą ponad majdan 
od 1 m do 11 s. Teren grodziska podzielono na 450 arów. Tegoroozne 
badania ekonoentrowano na wale» przecinając go rowem na przestrze
ni cztereoh ćwiartek arowyoh. Praoe na tym odcinku nie zostały za
kończone» kontynuacja loh nastąpi w przyszłym roku. W trakoie ba
dań natrafiono w wale na spalone konstrukcje drewniane. Treść od- 
krytyoh warstw stanowiły fragmenty naczyń» które można datować na 
okres Hallstatt D i wczesny okres lateński.

Na majdanie grodu na przestrzeni jednej ćwiartki arowej od
kryto sześć jam. Na szozegćlną uwagą zasługuje jama nr 1. o śred
nicy 160 z 160 cm 1 głąbokośol 200 cm. Ba powlerzohnl jamy odkry
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to szkielet ludzki, wewnątrz - dużą ilość kośol zwierzęcyoh /nie- 
połupanyoh/. Między kośćmi zwierzęcymi, odsłonięto szkielet 14- 
letniej dziewczynki o bardzo nieregularnym układzie. Kośol ludz
kie były silnie przemieszane ze zwierzęoyml. Obok szkieletu natra
fiono na naszyjnik żelazny 1 przęśllk gliniany. Wypełnlsko jamy 
oprócz kości, stanowiły ułamki naczyń kultury łużyokiej. W pozo
stałych pięciu jamach odkryto kośol zwierzęce 1 fragmenty oeramlki.

Na podstawie dotychozas odkrytego materiału zabytkowego, gro
dzisko w Gzinle można datować na okres Hallstatt D 1 wozesny okres
lateński.

INOWROOłAW m. patrz epoka brązu

JAKSIOB, pow. Inowrocław Muzeum im. Jana Kasprowioaa
Stanowisko 1,? w Inowrooławiu

Badania prowadził mgr Czesław Sikorski. Finansował
WKZ w Bydgoszczy. Pierwszy sezon badań. Cmentarsye-
ko i okresu halsztackiego, oseds wczesnośredniowieczne.

Stanowisko 1
Położone Jest ok. 300 m od azoay Inowrocław - Bydgoszcz. Na 

niewielkim wzniesieniu przy brzegu wysyohajaoego jeziora zlokalizo
wano cmentarzyako kultury łużyckiej z okresu halsztaokiego i osadę 
wczesnośredniowieczną datowaną na podstawie ceramiki na VII - XII w.

W wykopie I o powierzchni 1 ara odkryto na głębokości 30 - 60 cm, 
w warstwie humusu, sześć grobów popielnicowych. W grobach 1, 2


