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Bohnsacka, mały Lmacz, Liczne groty, jeden wycinany faliście zdobiony wytrawionym ornamentem /grób €6 /,
szvdła, noie, igły« zapinka misaczkowata ze schodkowym ażurem na pochewce /grób €5/, zapiski typu M
oraz szpila żelazna z otworem na główce*
Z fazy ^ pochodzą dwie zapinki brązowe, mała crąbkowata i typu A 6 8 , одЬо typu S wg Jajuia 1
wąski imać z г kolie tymi płytkami do nitów* Najwięcej pochówków pochodzi z fazy B^. Do najciekawszych
nabytków należy szklany puchar typu В 185 /grób 52/, dwa Importowane prowlncjonalnorzymsfcie miecze
groby 52 1 4 Sb/, jeden z inkrustowanym brązem przedstawieniem Marsa, liczne; groty, швЬа wyłącznie ty7 sr imacze z wachlarzowatymi płytkami do nitów, noże, krzesiwa, ostrogi. Na uwagę zasługuje mały
Trot z zadziorami-· i ostro zakończonym, lekko odgiętym “wąsem" odchodzącym od zakończenia tuleji /grób
iSb/. Stosunkowo niewiele jest zapinek, jedynie dwa egzemplarze - żelazna zapinka o esowatym kabłąku z
tulejkami nałożonymi na sprężynkę /grób 67/ 1 żelazna zapinka 6 ear li 7 grupy Alzigrena /grób <5БΛ
>ość liczne są żelazne sprzączki półkoliste, К grobie 4Sb znaleziono dwie żelazne sprzączki z rozwidl
cnym kolcem, w tym jedną ze śladami inkrustacji srebrem.
Materiały z badań złożono w РНЛ.
Badania będą kontynuowane.
С jRY, gm. Czersk
fesj. bydgoskie

Uniwersytet Łódzki
Katedra Archeologii

Stanowisko l
Badania prowadził dr Tadeusz Grabarczyk* Finansował Uni
wersytet Łódzki ijMKZ w Bydgoszczy. Dwudziesty drugi sezon
badań. Cmentarzysko płaskie i kurhanowe kultury wtelbarafciej.
Przebadano obszar 15(L m 2 odkrywając zaledwie 3 groby szkieletowa /nr 544-546/, Badania prze- *
pi ''wadzono v południowej i południowo-wschodniej części <aaantarzyaka*
Jeden tylko pochówek zawierał wyposażenie pozwalające datownd go na okres pdźnorryński.
Dokumentacja 1 materiały znajdują się w Katedrze Archeologii UŁ oraz w Biurze Badań 1 Dołaswntacjl
Ze ytków w Bydgoszczy.
Badania będą kontynuowane.
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w j. poznańskie
t'anowisko 16

Muzeum Początków Państwa Polskiego
v Gnieźnie

n e o lit

Badania prowadził mgr Czesław Strzyżewski, Finansowało
Muzeum Początków- Państwa Polskiego w Gnieźnie. Trzeci se
zon badań. Osada z okresu wpływjw rzymskich, ślady osad
nictwa neolitycznego, osada wczesno« i późnośredniowieczna.
łałoiono wykopy o powierzchni 175 (n2, długoici 5α u, a nerokoicl i,5 - 5 я, przecinaj gc wzdłui
1 ii W - E północny skraj osady*

Odkryto dwie dalsze półzlenianU, usytuowane na osi w - s , których konstrukcje wspierały się na
stupach, a fSelany były uszczelniona glin*, w pdłzieaianco ruf 5 odsł. ilgto pod warstwą rnmowlaka znisz
czone palenisko gliniana, ktdra tworzyła glina czgdolowo w postaci zwartej płyty z fragmenta» 'cegiełki'
kształtu owalnego lub kolistego. Prdcz tego odkryto 17 palenisku jedna iimn/7/ z polepa oraz pozosta
łości zniszczonych ohlektdw z epoki neolitu.

