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Osada wczesnośredniowieczna z DC-XH w. 
i kultury łużyckiej z VI w .p .n .e .

Ratunkowe badania były kontynuacją prac prowadzonych w 1971 r .  W roku 
bieżącym eksplorowano warstwę spoczywającą na calcu« Dostarczyła ona zespołu 
palenisk zbudowanych z dużych i małych kamieni.Wewnątrz palenisk nie znale
ziono m ateriału zabytkowego. Jedynie w jednym, oddalonym od zespołu, natrafio
no na dam ki naczyń kultury łużyckiej.W arstwa dostarczyła również analogiczne
go n a te r ia łu .

Wyeksplorowano także 3 jamy odpadkowe.Na uwagę zasługuje odkrycie w 
zaciemnionej plamie « iężarka tkackiego i przęśllka glinianego. Warstwę można 
datować na VI w. p.n«e.

Badania zostały zakończone .

BOŻEJEWICZKI. pow. Żnin patrz epoka brązu

BRONISZÓW, pow. Nowa Sól patrz epoka brązu

CHMIELONKO, pow. Kartuzy patrz okres lateński

DOBRZEŃ MAŁY, pow.Opole Konserwator Zabytków
Archeologicznych w Opolu

Badania prowadzili m gr Eugeniusz Tomczak 
/  autor sprawozdania/, m gr Sylwia Wuszkan 
i m gr Klemens Macewie z . Finansował WKZ 
w Opolu. Drugi sezon badań. Cm entarzysko 
kultury łużyckiej z okresu halsztackiego.

Podobnie jak. w roku ubiegłym, tegoroczne ratownicze prace wykopaliskowe 
wyprzedzały zmechanizowaną, przemysłową eksploatację kruszywa, na poszcze
gólnych partiach obszernej żwirowni, Usytuowanej pomiędzy wsiami Dobrzeń 
Mały i B rzezie, na północ od linii komunikacyjnej. Od m arca do grudnia /  z 
przerw am i/ przebadano obszar o łącznej powierzchni 55 krów.Odsłonięto 1 
przebadano 52 groby.Zalegały one na głębokości od 20 do 45 cm od powierzchni 
użytkowej terenu. Wyróżniono 31 pochówków popielnicowych, 22 jamowe bez- 
popielnicowe i 2 bliżej nieokreślone na skutek szczątkowego stanu zachowania.
W 12 grobach, przeważnie bezpopielnicowych, stwierdzono występowanie bruków
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kamiennych* Groby wyposażone były w ceramikę i przedmioty metak>we.Ogółem 
znaleziono 15 zabytków żelaznych /  przeważnie szpile i  bransolety/ oraz 4 
przeAnloty brązowe.

Padania pozwoliły uchwycić granice cmentarzyaka od strony n daod iiej
i

DBOCHLDf. pow. Włoszczowa patrz
1

DZIERjŁgON. pow. Sławno patrz
3 okrea wpływów rzymskich

DZIEDZICE. pow. Myślibórz patrz wc
4

GFJHIAlfY. pow.Wołów patrz epoka brąza

GOSŁAWICE, pow. Konin patrz śreAdowlscz*

GZIE. pow. Chełmno Katedra Archeologii Unłwerayteti
Iffknfthja Kopanria w Toruniu.
Biuro Badań i  Dokumentacji Zabyt
ków w Bydgoszczy

Badania prowadziły dr Jadwiga ChndsŁakowa 
i mgr Olga Romanowska-Grabowska /  autorka 
sprawozdania/. Plhansował WKZ w Bydgoszczy«
Piąty aeson badań. Grodzisko knltnry łużyckiej, 
okres halsztacki i wczeaqy okras lita ż d d .

Kontynuowano bsdaWa na taranie majdamy uayakiąjąc tw gnw irrsyt pracami 
na czterech ćwiartkach dokończenie przecięcia przez grntlriehn aa lisżi wschód- 
zachód. Ponadto wykopem na arze 263 ćwiartkach C/D rozpoczęto badania nad 
n y d a n k n  krzyżowego cięcia na lin ii pótpoc-połuAde.

Ma 6 badanych ćwiartkach arowych odsłonięto 14 Jam eytąrndn odpado- 
ęyd ^  dażych rozmiarów - dochodzących do m głębokości /  z czego prawie
2 m lągfłdnnyrh w cal / .  średnica Jam wahała się  od 1.20 do 2 m .

Zawartość omawianych Jam była analogiczna do odsłoniętyck w poprzednich 
latach 1 zawierała, oprócz przedmiotów metalowych - ozdób i  narzędzi, duże 
Ilości fragmentów naczyń 1 kości zw ierzęcych.

Ka szczególną uwagę w tegorocznych badaniach ■aałągąja aa wartość Jamy


