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kim był paciorek twarzowy wykonany metodą barwnej mozaiki. W środkowym 
pasie obiegającym paciorek umieszczono obok siebie 5 portrecików kobiecych. 
Paciorek jest prawdopodobnie importem z Nadrenii.

Na uwagę zasługuje długa ciągłość chronologiczna cmentarzyska. N ajs
tarsze formy ceramiki można zaliczyć do kułtury łużyckiej z końca epoki brą
zu i początku epoki żelaza, zaś najmłodsze pochodzą z II wieku n .e . Z najbliż
szych okolic /Nowy Targ, Stary Targ, pow.Sztum/ znane są  liczne cmentarzys
ka o analogicznej chronologii.

Badania będą kontynuowane.

OSłEK-PRACZ, pow.Wyrzysk Muzeum im.Leona Wyczół
kowskiego w Bydgoszczy

Badania prowadził mgr Wojciech Kuczkowski. Finan
sowały WKZ w Bydgoszczy, Urząd Powiatowy w Wy
rzysku, Muzeum w Bydgoszczy. Trzeci sezon badań. 
Cmentarzysko kultury wschodniopomorskiej z okresu 
halsztackiego i lateńskiego.

Prace prowadzono w południowej części cmentarzyska w nawiązaniu do 
wykopów z łat ubiegłych. Badaniami objęto teren o powierzchni około 18 arów. 
Odkryto 52 groby jamowe, 18 kloszowych, 6 popielnicowych i 5 grobów popiel
nicowych z obwarowaniem kamiennym. Ponadto zbadano 4 stosy ciałopalne i 
80 palenisk.

Groby jamowe, które dominują na cmentarzysku w Osieku posiadają bruki 
kamienne jedno łub dwuwarstwowe i występują w regularnych układach. Zawie
rają bardzo niewielką ilość drobnych kości ludzkich.

W grobach popielnicowych i kloszowych znaleziono kółka brązowe i żelazne, 
szpile, przęśliki. a także w dwóch noże żelazne. W grobach kloszowych spo
radycznie funkcje popielnicy pełniły dzbany. Wszystkie popielnice stały w nich 
na płaskich łub nieckowatych płytkach z piaskowca. W obrębie jednego ara od
kryto skupisko 12 grobów kloszowych usytuowanych w trzech rzędach.

Uchwycono wschodnią granicę cmentarzyska oraz ustalono jego obszar na 
około 6 hektarów. W odległości 1,5 km w zakolu pradoliąy rzeki Łobzonki zlo
kalizowano dwie osady współczesne cmentarzysku.

Przewidziana jest dalsza kontynuacja badań i realizacja rezerwatu archeo
logicznego.
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