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oq я csflciowo BnissCzaną partią cnantareyeka p r m  budowę 
bunkra* Odkryto я stosunkowo duty« skupianiu 15 grobdw. s kto- 
ryob 13 było ciałopalnych, benpopielnioowyoh. J*щу koliste, 
lub owalne w raucie o średnim 0,6-1 и, o aią&ssoeoi do 0,5 n 
odsnaoMły ei« ubtfstwee inwentarsa. Wy pełnie ko jam stanowiła 
cientobrunatna cleoie s rótaye stopcie« nasycenia spalenlsną 
i «çglaei drsewnyvil «fértW których salegały prsepalone silnie 
ns ogól i roedroboione ssosątki kostne* Podobnie Jak w latach 
poprzednich etwierdsono, £e w północnej partii owntarsyska 
grupują sif poJadynoBe groby sskieletowe kultury wielbarsko- 
oeoeLrkiej. Sowo odkryte dwa pochówki szkieletowe, w tym Je
den ile eoehowany, zalegały w głębokich proetokĄtnycb Janach. 
Jana grobu 307 miała wymiary 1*&5 a na 0,7 a i osią dłuissą 
leiała na osi północny weehód - południowy «aohöd* fleki·let 
solegoł na głęboko£oi 0,9 ■ od powierzchni w pocycji wypro
stowanej na wanak, głową na północny »rechód. Wÿpo*a*enie sta
nowiły dwie zapinki brąsowe, etpila brąsowa, klźere do pasa 
»ras przfälik*

Materiał znajduj· «1« w sbioraoh łtuseua Okrfgowego w 
Białymstoku.

Badania b^dą kontynuowane.

ХЙШБА ZAMKOWA, gm,Inowrocław patr* woj.łydgcekte neolit
Stanowisko 2»

KROMA ZAMCOWA, gm,Inowrocław Uniwersytet i*.A.Mickiewiczawoj.bydgoekle w Poznaniu Katedra ArcheologiiStanowisko 3 Kkspedyoja Kujawska

Badania prowadził zespół pod kierownictwem doo. dr hab*A»Cofta*eronlewaklej. Finansował Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, 0warty sezon badan. Osada. Chronologiai kultura lendBielaka, kultura pucharów lejkowatych, kultura amfor kullity on, kultura łużycka, kultura przeworska.

Załotooo 9 wykopów o powierschni S0 a2 każdy, osyli łąoz- nie prsekopano 490 *2. Wykopy zlokalizowano na zaohód od strefy 
dswaych badań, jednakże znajdowały się ona jeszcae я granicach 
centrum osady· Ba badanym obszarze stwierdzono występowanie llosuyoh pozoetałośol osadnictwa ludności kultury przeworskiej 
a w abiejasym stopniu kultury łużyckiej 1 kultury lendzlels- klej· W trakcie prac odkryto kilkadziesiąt różnego rodzaju 
obiektów /nie llcsąo dołków posłupowyoh/ V tym 6 budowli nleez- 
kaloyoh. dziesiątki obiektów goepodarczych /piece,paleniska, wędzarnie, piwniczki 1 jony o nieokreślonej bliżej funkcji/,
20 poobówków zwierzęcych, 1 ludzki oraz intencjonalne układy .kamieni· Ba szczególną uwagę zasługuje jednak 1 obiekt rói-



nlący aię od wszyetklch dotychczasowych kilkuset zarówno swoimi rozmiarami, głębokością, zawartością 1 nietypową stratygrafia* Obiekt ten odsłonięty został tylko częściowo, jednakie na podstawie uchwyconych 2 krańców /południowego i północnego/ 
oraz dokonanych wierceń, można orientacyjnie ustalić, iż rozmiary jego wynoszą ok. 13 x IB m / ok. 200 m2 powierzchni/.
W jego wnętrzu, wyekaplorowanym dotychczas w 29$» znaleziono na roinych głębokościach 13 pochówków zwierzeoyah. Pozostałe,Îak 1 szkielet człowieka, występowały w najbliższym sąeleds- wie. Charakterystyczne ukształtowanie, głęboko wciętych w calec, ścian 1 dna, jego rozmiary i nietypowe wypełnlsko wnę
trza łąoznie z konieketem wepółwystępujących znalezisk rucho- 
цусЬ 1 nieruchomych przemawiają za specyficzną - sakralną funkcją obiektu. Sądząc z obserwaojl stratygraficznych byłaby to 
najstarsza świątynia wśród sanktuariów kruezańekich.

Z dalszych tegorocznych odkryć na uwagę zasługuje też 
odsłonlęoie pracowni rogowniozej, sygnałleowanej wielką kon
centracją /ок. 400 sztuk/ kawałków rogu od surowca poprzez wszystkie stadia obróbki do wykończonych przedmiotów,

Przewiduje się kontynuację badań.
Haterlały eą przechowywane w Katedrze Archeologii UAK w Poznaniu.
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LESHO, gm.firusy Uniwersytet Łódzkiwoj.bydgoskie Katedra Archeologii
Stanowisko 1,2a, 3

Badania prowadził mgr Krzysztof Walenta.Plnan- sował WK2 w Bydgoszczy oraz Katedra Aroheolo-§11 UŁ. Trzeoi sezon badań. Cmentarzysko 1 osa- a kultury wlelbaraklej z okresu wpływ<5w rsyn- skloh oraz cmentarzysko 1 osada kultury łużyckiej IV-V okres epoki brązu.

Badania prowadzono na trzech stanowiskach. Ifa stanowisku 1 gdzie wcześniej odkryto fragment wieńoa kamiennego analogloe- nego do wieńoa odkrytego w roku 1975. badaniami objęto powierz
chnię 5 arów. Odsłonięto wieniec ułożony z niewielkich polnyoh kamieni o średnicy 20 m a w centrum ślady bruku pokrywającego pierwotnie ozęść środkową omawianego wieńoa* W trakcie eksplo- 
raoji odsłonięto zarys 2 jam grobowych o wymiarach 2,5 * 4,5 ■· ł oentrum wieńca, pomiędzy jamami grobowymi zauważono wkop 
przecinający południowy ekraj jamy grobu nr 1 oraz akraj północny Jamy grobu nr 2* Sa głębokości 1,7 0 m od powierzchni odsłonięto kamienne komory grobowe uło&one z dużyoh polnych ka
mieni. V grobie nr 1 odkryto fragmenty naczyń w układzie śwlad- oząoym o Ich przemieszczeniu огав dwa miniaturowe paciorki barwy pomarańczowej, W grobie nr 2, na poziomie zalegania zwłok, 
znajdowała się wyraźnie odcinająca się warstwa szaronlebleeka- wej gliny, w której odkryto silnie skorodowaną srebrną zapin
kę, brązową sprzączkę do pasa oraz dwa paciorki szklane.


