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11 naczyń* w tym cztery misy 1 kubek* Przypuszczalnie było 7 po
chówków ciałopalnych«

Najbardziej charakterystyczne formy przedstawiają naczynie 
szerokootworowe, w dwóch wypadkach z listwą u nasady niakieJ ezyi 
oraz dwoma lub trzema małymi uszkami i niewielkimi guzami*

W przemieszanym stosie kości ludzkich* znajdowały alę za
wieszki 1 fragmenty ozdób wykonane z brązu* przepalone przedmio
ty szklane barwy niebieskiej oraz oryginalne kółko z noono wypa
lonej gliny, z otworkiem w środku* o średnicy 4 cm.

Pod względem chronologicznym grób w Brzyekorzyetewku zali
czy ś należy do obiektów związanych z wczesnym okresem lateńskim 
/około 300 p.n.s./ epoki żelaza* Grób ten przypuezozelnle był 
"własnością" niewielkiej grupy rodowej 1 mógł być przez nią uży
wany przez niezbyt długi okres* W sensie kulturowym obiekt w 
Brzyekorzyetewku należy łąozyó ze środkową fazą rozwojową t.zw. 
kultury wschodnlopomorskiej*

BTDGOSZCZ-BRDTUJSCIB, Muzeum im.L*Wyczółkowskiego
pow. Bydgoezoz w Bydgoszozy

Badania prowadził mgr Czesław Potemaki przy współpra
cy mgr Wojcleoha Kuczkowskiego* Finansował WKE w Byd
goszczy. Fierwszy sezon badań* Cmentarzysko z okresu 
lateńskiego /kultura grobów kloszowych/*

W trakcie prac niwelacyjnych przy budowie Chłodni Składowej 
w Brdyujśoiu.natrafiono na skupisko grobów kloesowyoh* Prace wy- 
kopsliskowo-ratownicae trwały od 18 kwietnia do 7 maja 1968 roku*
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Cmentarzysko uyetuowane jest na niewielkim piaszczystym wyniesie
nia w pobliża ul. Witebskiej.

Ogółem wydobyto 1 wy eksplorowano 21 grobów kloazowyoh i 2 
groby skrzynkowe. W momenoie rozpoczęcia badań oaęóó cmentarzys
ka została snlwslowana przez praoująoy na tym odoinku epyohaoz.
W konsekwencji znaczna lloóó kloaay i poplalnio uległa snlszoze- 
nlu. Więkażoóó pochówków zalegała stosunkowo płytko pod powierz
chnią ziemi na głębokoóel około 30-40 cm. la obasaraa 10 z 20 m, 
odkryto 12 grobów kloazowyoh. Pozostała pochówki rozrzucone były 
w odległości kllkudzieelęoiu metrów od oentrum cmentarzyska. Po- 
pielnioe przykryta kloszem epoozywały na kamienlaoh względni# na 
fragmentach grubośoiennego naczynia. Ilaktóra groby opróoz popiel
nic wyposażone były w przystawki, która znajdowały alę pod kloaaam 
lub poza. jego obrębem. Poplelnloe wypełnione praepalonyml kośćmi 
1 idzkimi, posiadały przeważnie typowy dla kultury łużycki#j orna
ment w postaol karbowanej lletwy oraa 3 guzków. W jednej z popiel- 
nio znajdowały alę 2 kółka żelazna, w kilku inny oh fragmenty oz
dób brąsowyoh. Stosunkowo duża llośó poplalnio wystąpiła w częś
ciowo snlasosonych grobach skrzynkowy oh. W grobla nr 22 stwier
dzono 5 popielnic, grób 23 zawierał 6 poplalnio. la uwagę saału- 
guja miniaturowe nacsyńko-poplelnloa /grób 23/ o średnloy 5,6 om, 
zawierające drobne ułamki kostna dziecka.

la omentarsyaku w Bydgoezoay-Brdyujśolu obok pochówków lud
ności kultury grobów kloazowyoh, stwierdzono groby ludnośol kul
tury weohodniopomorakiej• Ioh wzajemny etoeunek chronologiozny 
jast przedmiotem ezozegółowego opraoowania.


