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różnyoh okresów (XIII - XVIII w.). V kilku grobach znaleziono 
paolorld esklane, kablącskl skroniowe oras guziki s brązu. 
Cmentarzysko oalkowlole znlszozylo wozesnoórednlowleozną warst
wę kulturową, z której poohodsą llozne zabytki ruohome znajdo
wane na złożu wtórnym w wykopach grobowyoh.

R f K 0 B A J , Muzeum Areheologlozne i
pow. Piotrków Trybunalski Etnograficzne w Łodzi

Badania prowadziła mgr Aldona Chmielewska, finansował 
WKZ w Łodzi.

Wczesnośredniowieczne grodzisko w Bękoraju (st. 1) poło
żone jest na bagnlstyoh łąkaoh prawego brzegu rzeki Uoszozankl. 
Obwiedzione było niezbyt szeroką, ale głęboką fosą 1 wysokim 
drugim wałem. Grodzisko to od dawna jest niszczone przez oko- 
liozną ludność wybierająoą stamtąd ziemię 1 kamienie. V wyniku 
tego wał zewnętrzny Istnieje Jedynie w osęśol zaohodnlej (w naj
wyższej partii wznosi się do 5 m ponad dzisiejszy poziom łąk). 
Ponadto w oiągu ostatnioh lat przeprowadzono obok grodziska 
drogę, która częśolowo biegnie płd.wsoh. stroną wału.

Chronologię tego obiektu ustalono - w oparciu o oeramlkę - 
na okres od koóoa IX do XII w.

Wykop założono w półnoonej ozęćol wału, wyeksplorowano 
obszar 140 m̂  do przeolętnej głębokości 1 m.

W rezultaoie badać odkryto resztki ławy kamiennej 1 spało
wych konstrukoji drewnianyoh wieóoeąoyoh wał, płaszcz gliniany 
od strony zewnętrznej oras fragmenty spalonej konstrukoji da- 
ohówkowej po wewnętrznej stronie wału.
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Podstawowym materiałaa zabytkowym^uzyskanym s badaó,jeet 
oeramike, Najogólniej można ją podslelló na dwie saaadnlose 
grupy i plerwssa - to oeramlka a grubą domieszką, słabo obteoza- 
na na kola, osasami zdobiona szerokimi pasami przeplataJąoyoh 
się linii fallstyoh 1 wysokimi, głębokimi, nieregularnymi żłob
kami | druga - to ułamki naosytf z drobną domieszką obtaozanyoh 
na szybkoobrotowym kole. Poza tym znaleziono drobne fragmenty 
przedmiotów żelasnyoh 1 kilka kawałków żużla żelaznego, 1 oelu 
ustalenia bardziej preoyzyjnej ohronologll obiektu, pobrano 
próbki węgla do badaó na O*-* oraz fragment polepy, który sos. 
tanie zbadany metodą paleomagnetyczną.

0 grodzisku tym nie saohowały się ładne historyozne wzmlan* 
ki. Pajstarszy dokument, odnoesąoy się Jedynie do mlejaoowoóoi 
Rękoraj, poohodsl z 1470 r.

Ze względu na postępująoe nlezozenle obiektu, badania 
aroheologlozne prowadzone będą w latach następnyoh.

K I I  I I I ! , patrz okrea halsztacki
pow. Inowrooław

R Z 1 3 Z 6 f Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

Badania prowadziła mgr Aleksandra Oruesozyóska, mgr 
M.81teÓ, w okresie od 20.VI. do 15.711. 1 od 18.TIII* do
ll.Z, finansował WKZ w Rzeszowie,

Badania miały oharakter ratownlozy ze względu na duże 
zagrożenie stanowiska przez prowadzone dbecnie roboty budowlane.


