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HORODTSKO, po«» Chełm Muzeum Okręgowe w Lublinie.

Badania prowadził mgr Zygmunt Ślusarski. Finansowało 
PTA Oddział w Lublinie 1 Muzeum Okręgowe w Lublinie*
Drugi sezon badań» Grodzisko 1 cmentarzysko wczesno
średniowieczne 1 średniowieozne /XII-XIV w./»

Ha grodzisku rowy sondażowe z 1967 r» objęły swoim krzyżo
wym układem oałość majdanu, przecinając go w kierunkach! półnoo- 
połudnle i wschód-zachód»

Działki wytyozone w roku bieżącym usytuowano w północno- 
wschodniej ozęścl majdanu, między waohodnlm 1 północnym ramieniem 
"krzyża".

Ogółem założono 1 przebadano 13 działek o wymlaraoh 5®x5m 
/3 , 2 5  ara/, w któryoh miąższość warstwy kulturowej w sależnośol 
od ukształtowania terenu wahała aię w granloaoh od 50 cm do 130 om.

Osęśó działek wytyczono w mlejsou kopoowatego wzniesienia, 
gdzie w roku ubiegłym odkryto sześć szkieletów dzleolęoyoh. Obeo
nie odkryto 30 grobów szkieletowych, w tym sześć ze szkieletami 
zachowanymi w oałośoi. V pozostałych wypadkach zachowały się je
dynie ozaszkl lub kilka kośol. W kilku grobaoh znaleziono jeden 
lub kilka fragmentów oeramlkl 1 gwośdzle. Ozęśó grobów posiadała 
wyraźne jamy grobowe, w ksztąłoie prostokąta. Wszystkie pochówki 
usytuowane były głową na zecńód.

W pozoatałyoh działkaoh, podobnie jak w roku ubiegłym, nie 
natrafiono na ślady zabudowy, jedynie występujący materiał cera
miczny, drobne narzędzia 1 inne przedmioty żelazne, pozwalają 
przypuszozaó, że przebywały tu grupy ludzi. Czaa pobytu ludnoźoli
na terenie grodziski nie był prawdopodobnie stały.
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Tak jnateriały zabytkowe z majdanu grodziska jak 1 z cmenta
rzyska pozwalają datować obiekt na wiek ZII-ZIY.

Na stanowisku planuje się dalsze prace wykopaliskowe.

INOWROCŁAW - miasto i powiat Katedra Archeologii Pradzie
jowej 1 Wczesnośredniowiecznej 
Uniwersytetu im.Adama Mickiewi
cza w Poznaniu» Muzeum im.J. 
Kaeprowioza w Inowrocławiu.

Badania prowadziła dr Aleksandra Cofta-Bronlewska. 
Finansowalii MRN i PRN w Inowrooławiu. Drugi sezon 
badań. Osadnictwo wczesnośredniowieczne| ślady z 
okresu wpływćw rzymskich.

Kontynuowano akcję weryfikacji grodzisk wczesnośredniowiecz
nych 1 badań powlerzohniowyoh. Szczegółową penetracją powierzch
niową objęto peryferyczne strefy miasta oraz rejony przyległe# 
czyli terytorium ograniczone na płd. Notecią» ku pin* sięgająoe 
do linii Łatkowo# Gnojno» Strzemkom i Borkowo» na wschodzie obej
mujące wsie Dalkowo, Balino, Trzaski» Slkorowo 1 Łojewo a na za
chodzie Radłówek» 8ojkowo» Cleślin 1 Dziarnowo.

. W rezultacie odkryto 1 zweryfikowano na terenie miasta ok.90» 
a na obszarze okolloznych wiosek prawie 130 stanowisk. Naniesienie 
na mapę wszystkloh tyoh punktów wykazuje wyrainą zależność gęstoś
ci osadnictwa od sieci wodnej«

Inowrocław założony został na rozległym i wysokim wzgórzu o- 
toczonym wokoło szerokim pasem nizin. Wzniesienie to» liosąoe 
4 x 2 km średnicy, pozbawione jest naturalnych iródeł wody - w


