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śwladosąoyoh niesbioie o nieJsoowyn odlswnlotwie wyrobdw brąsowyoht 
ulsakl glinianyoh tora do odłowu aspll, bransolet i nassyjnlkdw orua 
u ł ;  gliniany osoplk* uśywany pray wyrobi# prsedalotdw a pustą tole- 
jką. Cało46 datowad nośna najprawdopodobniej na konleo apokl brąau.

Z uwagi na wlolofaaowośd oaadnlotwa 1 dla wyświetlenia aaoragu»
niejasnych Jeazoae kweatlit wakaaane byłoby praaprowadsania w raJonia 
Solanek ayetenatyoanych prao wykopallakowyoh a przynajmniej wykonania 
dalaayoh licznych aondaży#

IWANOWICE, po w. Mleohów patra okrea neolitu

JAKSICE» powa Inowrooław patra okraa halaataoki

JAWORZNO - m. Katedra Archeologii Polaki
Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie

Badania prowadaił do o* dr Marek Gedl# Pinanaowała MRN 
w Jaworznie. Trzeci aaaon badańo Grodziako a końoa 
apoki brąau /kultura łużycka/ lub pooaątkdw okreau 
halsztackiego*

Grodziako w Jaworznie /et* 1/ położona Jeet na kulmlnaojl wagó- 
raa zwanego "Grodzisko"* na wachód od oantrun miaata» ponad dzielni
cą Bory# Podczaa badań przeprowadzonych w latach poprzednloh /1966* 
1967/ atwierdzono# że grodziako otooaona było wałan «budowany® a ka
mieni wapiennych# Natrafiono także na ułamki oeramlkl* która można
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wiązać z kulturą łużycką z kośca epoki brązu lub z w cza en© J ©pokl 
żelaza. Stwierdzono wówczas* że na wzgórza znajdowała się osada 
ludności kultury łużyckiej. Natomiast datowanie zaohowanyoh resz
tek konstrukcji obronnych nie zostało w pełni rozwiązane*

W roku 1968 wytyczono dziesięć nowych wykopów /VTI-XVI/ roz
mieszczonych w trzech częściach stanowiska. W półnoonej części 
grodziska* w dwóch mlejscaoh* przecięto dość dobrze jeszoze widocz
ne na powierzchni resztki wału kamiennego. Stwierdzono* że wał 
/analogicznie jak w zachodniej czy wschodniej części grodziska/ 
zbudowany był z kamieni* ułożonyoh na suoho* bez śladów jakiejkol- . 
wiek zaprawy. Vał u podstawy miał szerokośó około 5 - 6  metrów« Je
go zewnętrzne 1 wewnętrzne lloo ułożone było z dużyoh płaskloh blo
ków kamiennych* a wnętrze wypełnione było gruzem kamiennym. His na
trafiono na ślady jakiejkolwiek konstrukojl drewnianej. Rumowisko 
kamienne z wału w dużym stopniu obsunęło elę w dół po atromym w 
tym mlejaou stoku wzgórza* a dodatkowo w ozasach nowożytnych zosta
ło rozebrane przez mlejsoową ludność na budulec. W południowo-wscho
dniej ozęścl stanowiska poszukiwano śladów fosy* która jak przypu
szczano poprzedzała wał 1 spodziewano alę natrafić na ślady dru
giego wału na krawędzi uskoku widocznego na powierzchni terenu. Po
szukiwania okazały się bezowoone. W centralnej części grodziska* na 
majdanie stwierdzono brak warstwy kulturowej* która została oałko- 
wlole zmyta 1 lita skała występuje miejscami pod kilkunastocenty
metrową warstwą zwletrzeliny i współczesnej gleby. U stóp wału zna
leziono zaledwie jeden fragment ceramiki kultury łużyoklej.


