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Sondaż 60 powiększono do wykopu o wymiarach 10xl0n>. Odsło
nięto tu dość znaczną część zniszczonej osady kultury pomorskiej,
odkryto dwa paleniska kamienne oraz sporo fragmentów ceramiki kul' tury pomorskiej.
Odkrytą osadę, na podstawie zebranych fragmentów ceramiki,
wstępnie można datować na wczesną epokę żelaza tj. V/IV wiek p.n.e*
i wiązać ją z ludnością kultury pomoreklej. Prace badawoze będą
kontynuowane w przyszłym roku.

3ZGZB0IN - Zamek

patrz wczesne średniowiecze

TERBSIS, pow. Bydgoszcz

Muzeum Okręgowe w Toruniu

Stzn. 1

Badania prowadził mgr Tadeusz Makiewlcs. Finansowało
Muzeum w Toruniu. Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko
z okreaów halsztackiego 1 lateńskiego.

Stanowleko leży na wzgórzu położonym tuż obok drogi SleelnSamaleczno, w odl. ok. fOO m od Szkoły Podstawowej w Michalinie,
na granicy pól PGR Tereeln 1 Sameieczno. Od kilku lat jest eyete
ma ty oznie niszczone przez intensywną eksploatację plasku. Zbadano obecer ok. 750 a » odkrywając 12 grobów, z tego trzy znlszoton. oraz bruk kanienny o wy.larach 1,2 z 1,5 a bet Alsdów pochówku.
Groby składały eią z dośó regularnej akrtynl kaalennej, prostokąt
nej, zbudowanej t dużych płaeklch kamieni, uaoonlonycb mnlejetyal, od strony południowej te4 znajdowało się wlękete zgrupowanie
kamieni, które utwierdzały ekrzynlę. Wewnątrz skrzyni wyłożonej
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płaskimi kamieniami polnymi« znajdowały się naczynia /1-3/ zawiarająoe staranni« przemyte koćol. Wymiary grobów wynosiły z
reguły 1 z 1,5 m, większość lob leżała na osi N3. Wśród oeramikl wlękazośó stanowiły naczynia ozsrnions, wygładzana, o bania
stym brsuśou, a wysoką cylindryczną szyjką, zwężającą alę ku
gdrsa, sdobiona bogato na brzuścu ornamentem linii olągłych
lub ałośonyota z punktów, układająoyoh eię w pasma lub tworząoyoh trójkąty, wypałnlona białą masą inkruataoyjną. Jedno a naosyń miało na szyjo« umieazozone sobematyozne wyobrażanie twaray 1udakiej w postaoi dwu półokrągłych uasu, nosa 1 ocau. Znalaslono takie kilka naczyń o kulistym kastałoia brauśca chropo
watego, a niską oyllndryosną amyjką, barwy brunatnoazareJ• zdo
biona guakaal w górnaJ osąśol brzuśoa. W kilku grobach wśród
kośoi analesiono dwie brąsowa aapila a łabądslą aayjką i fragm.
trseoiaj, fragm. brąaowyoh asoayposyków, ułamków drutu brąsowago
akrąeonago spiralnie, przapalonyoh paoiorków aaklanyoh oras Jed
nego paoiorka szklanego, kulistego, barwy zielonkawej*
Wszystkie naosynla posiadały przykrypkii w przypadku emukłyoh naoayń ozarnionyoh były to prsykrywki a zakładkami, równiaś
bogato sdoblono, natómiaat naosynla ohropowate a gąskami, na
kryta były dość dużymi mlsaoskami barwy brunatno-ozarej*
Całość materiału aa waglądu na oharakter oaraaikl należy
datować na końoową fazą młodasago okresu halaataoklego 1 pooaątak wosaanago okresu lateńskiego.
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