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jące bezpośrednio pod brukiem, natomiast w znakomitym stanie zacho
wały się szkielety odsłonięte w głębokich jamach grobowych, a także,
mimo wyjętych kamieni, niektóre spoczywające tuż pod powierzchnią.
Potwierdza się układ rzędowych grobów, przeważnie zachodnia orientacja
szkieletów oraz chowanie zmarłych w trumnach drewnianych.
Tegoroczne badania dały bardzo ciekawe rezultaty. Interesujące są
zwłaszcza 5 grobów małych dzieci, w których znaleziono m.in.: jajko
kurze złożone koło stóp dziecka oraz ozdobną zawieszkę z brązu w kształ
cie krzyża zamkniętego w kole. Prawie w każdym grobie znajdowały się
przedmioty. Ogółem znaleziono ich 130 sztuk. Na uwagę zasługują: frag
ment ostrogi żelaznej (rzadkie znalezisko na tym terenie), zawieszka
z muszli Kauri, okrągła płytka kościana z otworkami, szpila z kółkiem
w pochewce z brązu, noże i krzesiwa żelazne, kabłączki skroniowe z brązu
i cyny, ażurowe paciory brązowe, pierścionki i kółka z brązu, sprzączki
żelazne i brązowe, kółka z kości, paciorki szklane, gwoździe żelazne i frag
ment drewna z trumny. Wystąpiło również kilka, charakterystycznych
dla terenu Podlasie, naczyń glinianych, w tym jedno zachowane w ca
łości.
Uzyskany materiał zabytkowy potwierdza datowanie cmentarzyska
w Czekanowie na XII—XIII wiek. W roku bieżącym znaleziono również,
poniżej poziomu występowania grobów, rozbite naczynie, które datować
można na VIII w. Jest to jak dotąd odosobnione znalezisko na terenie
cmentarzyska nie pozwalające wysnuwać szerszych wniosków.
Przewiduje się kontynuowanie prac w roku przyszłym.
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Muzeum im. Jana Kasprowicza
w Inowrocławiu

Stanowisko 4
Badania prowadził mgr Czesław Sikorski. Finansował WKZ
w Bydgoszczy. Pierwszy sezon badań. Osada wczesnośrednio
wieczna.
Stanowisko zostało wytypowane do badań przez Pracownię Archeo
logiczną PKZ w Poznaniu. Zlokalizowano je na terasie rzeki Noteć.
W założonym na stanowisku wykopie warstwa kulturowa wystąpiła na
głębokości 0,3 m. Miąższość jej wynosiła około 0,1 m. Zawartość stanowiły
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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

