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prostokątnych i stosunkowo płytkich. Niewielką głębokość jam uzasad
niały badania geologiczne podłoża, stwierdzające na całym obszarze 
zajętym przez cmentarzysko dwu metrowej grubości pokład twardej, 
spoistej gliny. Fakt ten nasuwa przypuszczenie, że obranie tak nieko
rzystnych warunków na zaloż&łdc cmentarza noszącego bez wątpienia 
cechy cmentarza przykościelnego podyktowane było wcześniejszym wznie 
sieniem tu budowli sakralnej, której ślady odkryto w 1970 r .

Jedynym odstępstwem od konsekwentnie przestrzeganej zasady skła
dania zmarłych głowami na zachód był grób nr 465, w którym szkielet 
kobiety skierowany był czaszką na wschód. Podobnie jak w latach ubieg
łych inwentarz grobowy występował głównie w grobach kobiecych w postaci 
ozdób i części stroju. Pośród nich na uwagę zasługują groby nr 397 z ka- 
błączkiem skroniowym plecionym z cienkiego druciku srebrnego, nr 319 i 
374 w bogatym inwentarzu których wystąpiły czworokątne w przekroju du
że kabłączki brązowe o ornamentowanych powierzchniach oraz nr 413 i 
480 zawierające szczątkowo zachowane duże noże w skórzanych pochwach 
zszytych i zdobionych wąską taśmą brązową, i 453 z sześcioma dużymi 
"malinkami" wchodzącymi w skład kolii szklanych paciorków.

Wyniki prac nie zmieniają dotychczasowego określenia charakteru i 
treści kulturowej cmentarzyska. Przy szczegółowym opracowywaniu ma
teriałów jedynie trzy groby z paciorkami ze złotą wkładką po raz pierwszy 
występującymi w inwentarzu, będą wymagały szczegółowej analizy, która 
może ewentualnie wpłynąć na przesunięcie datowania wstecz, na schyłek 
wieku XI.

Zbiory znajdują się w Muzeum Okręgowym w Białymstoku.
B a d a n ia  z a k o ń c z o n o .
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sezon badań. Duża, wieloczłonowe grodzisko 
wczesnośredniowieczne.

Rozpoczęto badania grodziska położonego w lasach "Borusz" 
na terenie wsi Tuligłowy. Grodzisko leży na płaskowyżu, położonym 
między wioskami Wolą Rokietnicką a Węgierką, zakończonym garbem 
dochodzącym do 383 m.n.p. Opada on stromo ku dolinie potoka Węgier- 
ka, wypływającego z płaskowyżu. Wyniosłość garbu w stosunku do lustra 
wody wynosi 60 m. Szczyt wyniosłości zamyka wał wysoki 1,5 m otacza
jący płaszczyznę o osiach 130 x 170 m. Jest ona silnie nachylona ku po
łudniowemu zachodowi przy różnicy wysokości dochodzącej do 10 m. Po
łudniowa część wału biegnie zboczem garbu opadającym do potoka, pół
nocna krawędzią podszczytową, rozciętą fosami i dodatkowo pogłębioną 
spływem wód gromadzących się w wyższych partiach garbu. Grodzisko 
jest otoczone trzema wałami w ten sposób, że od strony północno-wschod
niej tworzą się dwa wysoko położone podgrodzia dodatkowo fortyfikowane 
wałami zaporowymi ustawionymi poprzecznie do biegu wałów okrężnych. 
Potężne wały okrężne zachowały się do wysokości 3,5 m.

Badania skoncentrowano na majdanie na jego najwyższej północno- 
wschodniej części. Ze względu na las porastający cały majdan, wykopy 
usytuowano na wolnych przestrzeniach, dostosowując ich układ i kształt 
do większych nieporośniętych płaszczyzn. Odsłonięto zarysy 3 chat. Dwie 
z nich leżały na majdanie w odległości około 18 m od wału, natomiast 
trzecia znalazła się na najwyższej części majdanu w północno-wschodnim 
narożniku wału. Warskwa kulturowa zalegająca na majdanie jest b.płyt
ka. Skorupy spoczywają w zbitej górskiej glinie zalegającej tuż nad 
calcem w postaci słabo wykształconego płytowatego piaskowca.

We wszystkich trzech obiektach zalegały fragmenty z naczyń po
chodzących z V1II, IX i XI-XII w. Na materiał ceramiczny pochodzący 
z naczyń ręcznie wykonanych i słabo otaczanych natrafiono w wykopie 
przy wale oraz w najniższych poziomach chaty 111.
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