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Powyższe grodzisko jest w dalszym ciągu narażone na osuwanie 
się ku rzeoe 1 dlatego wskazane byłoby gruntowniejsze przebadanie 
majdanu.

JANOWIEC, pow. Puławy patrz okres nowożytny

JARNICE, pow. Węgrów patrz okre lateński

JĘDRZEJÓW - powiat patrz okres paleolitu i mezolitu

KACZYNOS, pow. Malbork patrz okres neolitu

KASZOWO, pow. Milicz Instytut Historii Kultury
Stanowisko 1, 2, 3 Materialnej PAN w Poznaniu

Badaniu prowadziła dr Zofia Hilczer-Kurnatowska przy 
współudziale mgr Bożeny Danlelczyk oraz dr Urszuli 
PymaczewskieJ. Finansował WKZ we Wrocławiu. Drugi 
sezon badań. Grodzisko 1 osady otwarte wczesnośred
niowieczne /X-XI w/t ślady osadnictwa z okresu wpły
wów rzymskich.

Badania tegoroczne miały na oelu: 1/ uchwycenie relacji mię
dzy odkrytą w 1 9 6 7 r. bramą wjazdową, a umocnieniami zach. partii 
grodu, 2/ uchwycenie zasięgu i określenie charakteru i chronologii
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osad przygrodowych /stan.2 i 5/ szczegółowe rozpoznanie zaplecza 
osadniczego grodu.

Wyniki badań przedstawiają się następująco:
1/ W zach. ozęści umocnień grodowych, w odległości 8 m od bra

my. odsłonięto fundamenty kamienne być może wieży drewnianej, o wy
miarach 2 x 1.7 m. wye. 0.50 m. Podobne fundamenty kamienne, o wy
miarach 2 x 2 m. wye. 0.80 m wystąpiły w odległości 3.5 ni na połud
nie od opisanych, również wzdłuż linii wewnętrznego lica wału.

2/ W południowej części grodziska uchwycono konstrukoje zew-
i

nętrsnej partii wału południowego. Podstawa wału w tej partii wy
nosiła ok. 14 m. co zmodyfikowało uprzednie przypuszczenia.

3/ ♦ zach. partii grodziska pod konstrukcjami wału natrafiono 
na bardzo Intensywną warstwę osadniczą starszej osady. Jamy zawie
rały dużo fragmentów naczyń glinianych i kośoi zwierzęcyoh. Odkryto 
też dobrze zachowany piec o formie nieregularnego prostokąta /1.80 
x 1.30 m/.

Tedług wstępnej oceny materiałów założenie osady można okreś
lić na początek Z względnie schyłek IZ w.

4/ Badania rozpoznawcza oaady /etan.2/ przylegającej od pd 
do grodziska pozwoliły uchwycić Jej zasięg, wynoszący wzdłuż li
nii pn-pd 80 m. Fragmenty naczyń przeważnie całkowicie obtac.:ane 
pozwalają datować osadę na drugą połowę Z 1 początek ZI w.

5/ Badania rozpoznawcze osady /stan.3/ usytuowanej na pn-wsoh.
od grodziska stwierdziły istnienie mało intensywnej warstwy kultu-

2rowsj. jam oras żużlowleka zajmującego powierzohnią 10 m . Chrono
logia tego stanowiska podobnie jak i stan.2 odpowiada datowaniu 
grodu.

6/ Ostatnią fazą badań było szczegółowe zbadanie najbliższe
go zaplecza grodu. Badaniom objęto obszar doliny Baryczy po obu

2stronach Jej biegu pomiędzy Miałówicami a Miliczem - ok.25 km •
W najbliższej okolicy grodu stwierdzono niezbyt intensywne ślady
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osadnictwa s okrasa wpływów rsymekioh ora* wczesnego średniowie
cza /YI-7III w./, w IX-I w. osadnictwo jest bardziej intensywne. 
Szosagdlnia lntaraaująoa jaat odkryole dalesyoh śuślowlek. Jak 
alą wydaja* oeadnlotwo to nia przetrwało upadku grodu. Dopiero 
w okrasie średniowiecznym następuje ponowna eksploatacja terenu.

Tegoroczne badania wykazały konieczność kontynuowania prao 
wykopaliskowyoh w komplekaie kaezowekim.

KAZIMIERZ POMORSKI. patrz epoka brązu
pow. Koszalin

KŁBSZKfO, pow. Pułtusk patrs okres wpływów rsymskloh

KŁOPOTOM, pow. Lubin T.sgnioki patrz okres halsztacki

KOZLIOB. pow. Zgoraalac Konserwator Zabytków Arcbeo-
loglosnyoh we Wrocławiu 
Instytut Ludosnawatwa Serb
skiego Niemieckiej Akademii 
Nauk w Bautzen

Badania prowadzili Jurij Knebel i Tadeusz Kaletyn.
Finansowała PRN w Zgorzelou. Pierwszy eezon badań.
Grodzisko wczesnośredniowieczna /VTII-X w./.

W ramach bndań nad osadnictwem wczesnośredniowiecznym w do-


