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Pozostałe kurhany zawierały pochówki nie spał one ze słabo zachowanymi 
szkieletami /głowa na północ/ w drążonych kłodach. Jedynie kurhan nr 14 
należał do mogił wielopochówkowych, znanych już z odkryć w poprzednim 
sezonie. Zawierał on grób nr 1 /zapinka br. A V .s .9 , kolia z 50 paciorków, 
szydełko i igła brązowe, 2 przęśliki, naczyńko z pokrywą grupy XII/, grób 
nr 2 /szpila brązowa, jednoczęściowa sprzączka/, grób nr 3/ 3 zapinki brą
zowe wyzlacane A V. s .8 , kolia z 8l paciorków, szydełko i igła brązowe, pu
charek gliniany grupy XIII/, grób nr 4 /2 zapinki brązowe A 11.41, zapinka 
srebrna wyzłacana A VII. 203, klamerka srebrna typu B , 3 srebrne paciorki/.

Pojedyńczy pochówek zawierał kurhan nr 16 /szydełko i sprzączka brą
zowa jednodzielna, końcówka i okucia pasa, paciorki, klamerka srebrna odm. 
B, przęślik, resztki naczyńka klepkowego, naczyńko gliniane z pokrywą gru
py XII/, kurhan 17 /2  szpile brązowe, ogniwko, okucia i końcówka pasa, przę; 
lik, wałeczek do upinania włosów - drugi na cmentarzysku/, kurhan nr 19 /pa 
ra ostróg bryzowych grupy 1, sprzączka brązowa jednodzielna, grzebień wie
lowarstwowy, pucharek gliniany grupy XIII/ oraz kurhan nr 21 /bez wyposaże
nia/

Dotychczas zbadano 10 kurhanów z inwentarzem typowym dla faz B2/C1 i 
C l, które współ wy stępują w kurhanach wielopochówkowych i najprawdopodob
niej odzwierciedlają odmienności stylistyczne w stroju kobiet /przeżywający 
się styl wczesnorzymski o barokowym wystroju/ i mężczyzn /inauguracja sty
lu późnorzymskiego/ w fazie C l.

Badania będą kontynuowane.

GRZYB NICA, pow.Koszalin Konserwator Zabytków
Archeologicznych 
w Koszalinie

Badania prowadził dr Ryszard Wołągiewicz^ Finanso
wał WKZ w Koszalinie. Pierwszy sezon badań. Cmen
tarzysko kultury wielbarskiej typu Odry-Węsiory.
Okres wpływów rzymskich.

Położone nad Radwią, w Nadleśnictwie Bobolice cmentarzysko zajmuje 
obszar około 3 ha i posiada dość dobrze zachowane na powierzchni dwa krę
gi głazów, rozstawionych w koło, o średnicy zewnętrznej 37,5 m oraz kilka
naście niskich kopców. Znajdują się też tam pojedyńcze głazy stanowiące po- 

. zostałość dalszych kręgów i stel nagrobnych. Badania miały rozpoznawczy 
charakter i koncentrowały się na najbardziej zagrożonych obiektach.

Po sporządzeniu planu sytuacyjno-wysokościowego zbadano w całości 
i zrekonstruowano krąg nr 111, zweryfikowano część pojedyńczych głazów ja 
ko krąg nr 111, który częściowo odsłonięto oraz wykonano arowy sondaż i *  ̂
ujawniono obecność grobów płaskich.
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Krąg ńr 11 posiadał wewnątrz średnicę 36 m, 16 zachowanych głazów na 
obwodzie oraz 4 stele w środku. Głazy w kręgu były wkoło obłożone kamie
niami i połączone ze sobą regularnym wieńcem kamieni. Pośrodku koliska 
znajdował się niski kopczyk /średnicy około 5-6 m/ z śladami nakrywającego 
go bruku.Pod kopczykiem był grób jamowy /sprzączka i bransoleta z fazy B 2/.

Krąg nr 111 odsłonięty tylko częściowo: 4 głazy były obłożone polnymi 
kamieniami i nie posiadały łączącego je wieńca kamieni.

Z płaskich grobów jamowych /nr 1-4/ tylko jeden zawierał pewne wyz
naczniki chronologiczne /3 zapinki i sztabkowata klamra/ z początku fazy B2. 
Obok tego grobu znajdowała się przesunięta stela nagrobna.

Badania będą kontynuowane.

JASTRZĘBN1K1, pow. Kalisz Pracownia Archeologiczna
Stanowisko "Modła" w Kaliszu,

Instytut Historii Kultury 
Materialnej PAN 
w Warszawie

Badania prowadził mgr Tadeusz Baranowski. Finan
sował IHKM PAN. Pierwszy sezon badań. Cmentarzys
ko kultury łużyckiej / ? / ,  osada z okresu wpływów rzym
skich.

Stanowisko "Modła" leży na skraju piaśnicy, na zachód od wsi. Piaśni- 
ca jest stale użytkowana, co powoduje niszczenie substancji zabytkowej. Obiek
ty zabytkowe widoczne są w górnej partii obrywów piaśnicy. Od strony połud
niowej przebiega niewielka dolinka związana ze strumykiem i śródlem - m iejs
ce to nazywane jest "Modłą".

Zbadano niespełna 60 m^. Odkryto jeden duży /390 x 320 cm/ obiekt, po
chodzący najprawdopodobniej z okresu wpływów rzymskich. Są  to ślady budynku 
z dużą ilością fragmentów polepy. Wiele z nich nosi odciski drewnianych ele
mentów konstrukcyjnych. W wykopie poza ceramiką z okresu wpływów rzyms
kich natrafiono na fragmenty naczyń kultury łużyckiej, pochodzące zapewne z 
rozwleczonego cmentarzyska.

Badania będą kontynuowane.

JAZÓW- pow.Lubsko Zakład Archeologii Nadodrza
Instytutu Historii Kultury 
Materialnej PAN 
we Wrocławiu

Badania prowadził dr Grzegorz Domański. Finansował


