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ułamki ceramiki, niewielka ilość grudek polepy i kości zwierzęce. Na 
podstawie występującej w warstwie kulturowej ceramiki, osadę chrono
logicznie wiąże się z przełomem XI i XII w.

Stanowisko jest zniszczone głęboką orką.

DAMICE, pow. Miechów Muzeum Archeologiczne w Krakowie

Badania prowadziła mgr Teresa Radwańska. Finansowało Mu
zeum Archeologiczne w Krakowie. Pierwszy sezon badań. Gro
dzisko wczesnośredniowieczne. Osadnictwo łużyckie i neoli
tyczne.

Przed przystąpieniem do prac archeologicznych wykonano szczegó
łowy pomiar geodezyjny obiektu. Wykopy sondażowe zlokalizowano w po
łudniowo-zachodniej części grodziska na wewnętrznym wale obronnym, 
wyraźnie rysującym się w terenie oraz u jego nasady po stronie wewnę
trznej.

Celem prac było uzyskanie materiałów ceramicznych w pionowym 
układzie stratygraficznym dla porównania z ceramiką krakowską.

Wykop na wale odkrył trzy główne poziomy oznaczone VI—V—IV. 
Na lessowym calcu odkryto warstwę VI, powyżej warstwę V oddzieloną 
od warstwy VI żółtym lessem. Warstwy te są równoległe do siebie i opa
dają łagodnie, pod kątem do 5°, w kierunku majdanu. Warstwa VI, niż
sza, to brunatny zbity less o średniej miąższości od 30 do 70 cm. War
stwę V stanowi cienki (0,2 cm) poziom węgla, poniżej warstewkę roz
mytego popiołu (?). Miąższość warstwy V wynosi od 5—20 cm. Bezpośred
nio powyżej zalega warstwa IV stanowiąca nasyp wału. Składa się ona 
z szeregu warstewek opadających pod kątem 10 do 20° w kierunku fosy
i majdanu. Warstwę IV charakteryzuje zmienność konsystencji poszcze
gólnych warstewek, od bardzo sypkiej do bardzo zbitej, będąca zapewne 
wynikiem pierwotnego nasycenia warstwy drewnem. Miąższość warstwy 
IV wynosi od 80 do 130 cm. Powyżej zalega około metrowej grubości 
warstwa jałowego lessu, wykazująca w stropie tuż pod warstwą orną 
nikłe ślady spalenizny w postaci plam węgla i polepy. Warstwa ta for
muje obecną powierzchnię terenu. W warstwach VI, V, IV występuje 
bardzo rozdrobniony materiał ceramiczny neolityczny i łużycki m.in. zna
leziono przęślik oraz wyroby krzemienne, ponadto ułamki naczyń wczesno
średniowiecznych. Wykopy po wewnętrznej stronie wału wykazały za
leganie w bezpośrednim jego sąsiedztwie warstwy kulturowej z materia
łem neolitycznym, a ku wnętrzu majdanu resztki paleniska z okresu 
wczesnego średniowiecza. Dalej ku wnętrzu grodziska warstwa kulturowa 
zanika. Z ciekawszych zabytków na uwagę zasługuje kamienna forma
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odlewnicza do produkcji wisiorków półksiężycowatych. Prace będą kon
tynuowane w następnym sezonie.

DOBIESZEWICE, pow. Mogilno patrz okres wpływów rzymskich

Stanowisko 1

DOBIESZEWICE, pow. Mogilno patrz neolit

Stanowisko 2

DROHICZYN, pow. Siemiatycze patrz okres halsztacki

„Kozarówka”.

GLINIANY, pow. Wołów Konserwator Zabytków Archeolo-
' gicznych we Wrocławiu

Stanowisko 2

Badania prowadzili Andrzej Kudła i mgr Tadeusz Kaletyn. 
Finansował WKZ we Wrocławiu. Pierwszy sezon badań. Wczes
nośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe.

W pobliżu cmentarzyska kultury łużyckiej w Glinianach odkryto roz
ległe cmentarzysko szkieletowe wczesnośredniowieczne. Położone jest ono 
na kulminacji i południowym zboczu wzniesienia. Zbadano przestrzeń 
około 50 m2, odsłaniając 11 grobów szkieletowych poważnie zniszczonych, 
ułożonych rzędowo na osi północny zachód — południowy wschód. Za
legały one na głębokości od 0,65 do 1,10 m. Zarysy jam grobowych zau
ważono jedynie w 3 wypadkach. Rysowały się one w kształcie zbliżo
nym do prostokąta o zaokrąglonych rogach. Wypełnisko jam stanowił 
piasek z domieszką próchnicy.

Wyposażenie zmarłych składało się z noży i srebrnych kabłączków 
skroniowych.

GLINIANY, pow. Wołów patrz epoka brązu

Stanowisko 3


