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nego z domostw odkryto pozostałości wiaderka drewnianego, klucz 
i stilus żelazny.

W zachodniej części wykopu odsłonięto resztki nawarstwień 
i obiektów pochodzących z VIII-IX wieku. Materiał ruchomy stanowi- 
ły ułamki naczyń glinianych ręcznie lepionych obtaczanych g ó rą ,k o ś
ci zwierzęce. Znaleziono paciorek szklany z brązową tulejką tzw. 
"m orawską". Poniżej odsłonięto warstwy kulturowe i obiekty związa
ne z osadnictwem ludności kultury łużyckiej okresu halsztackiego 
/HaD - wczesny latet^ Odkryto 11 jam halsztackich o zarysie k o lis
tym. Średnice ich wynosiły od 1 m do 1 ,4  m, głębokość od 1 do 1,2 m. 
W wypelniaku znajdowały się : żarno kamienne, rozcieracze, grocik 
rogowy, gliniane kółko wózka kultowego z ornamentyką stylizowanej 
tarczy słonecznej. W jednej z jam odkryto skupisko kości ludzkich - 
kalotę i szczękę.

M ateriały przechowywane w ZAW 1HKM PAN.

Badania będą kontynuowane.

KRUSZWICA Polska Akademia Nauk
woj.bydgoskie Instytut H istorii Kultury
Stanowisko 4 Materialnej Zakład

Archeologii Wielkopolski

Badania pod kierownictwem prof.dr.W itolda Hensla 
prowadził mgr Wojciech Dzieduszycki /autor sp ra 
wozdania/. Osada z okresu halsztackiego, drugie 
podgrodzie wczesnośredniowieczne.

Badania miały charakter ratowniczy. Przeprowadzone zostały na 
terenie północnej części wczesnośredniowiecznego wału drugiego pod
grodzia. Uzyskano nowe dane dotyczące konstrukcji wału, faz jego 
budowy i chronologii. Stwierdzono, trzy główne fazy konstrukcyjne. 
Pierw sza przypada na budowę wału o rdzeniu ziemnym, na którym w 
części południowej zalegały skrzynie o wypelniaku ziemnym i g lin ias
tym, wspierane stosami konstrukcji rusztowych. W drugiej fazie sto
sy rusztowe przedzielały warstwy gliny tworzącej rodzaj płaszcza z 
domieszką drobnych kamieni. Odsłonięto tu także konstrukcje hakowe 
przytrzymujące czoło wału właściwego. Haki o długości dochodzącej 
do 3 - 3 ,5  m, leżały na zwęglonych podkładach, poprzecznie ułożonych 
do ich biegu. Na hakach zalegał pojedyńczy stos rusztowy, na nim izo 
lacyjna warstwa gliny z konstrukcjami drewnianymi. Przy konstruk
cjach hakowych odsłonięto skupisko kości oraz szczękę zwierzęcą -
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ofiara zakładzinowa. W tym kontekście, odkryta w poprzednich sezo
nach ława powstała w trzeciej fazie budowy wału.

W południowej części badanego odcinka - pod nawarstwieniami 
konstrukcji wału odkryto pozostałości warstw związanych z osad
nictwem ludności kultury łużyckiej okresu halsztackiego /H aD /. Na 
materiał ruchony złożyły się ułamki naczyń glinianych, kości, ro z 
cierać z kamienny. Odktycie to pozwala określić północną granicę 
zasięgu osady eksplorowanej w zeszłych sezonach.

M ateriały przechowywane są w ZAW 1HKM PAN.

Badania będą kontynuowane.

LUBIĄŻ patrz
woj.wrocławskie późne średniowiecze

LUBLIN Archeologiczny Ośrodek
ul. Sienna Badawczo-Konserwatorski
Wzgórze "Grodzisko" w Lublinie

Badania prowadziła mgr Irena Kutylowska. Finanso
wał AOBK w Lublinie. Trzeci sezon badań. Stanow is
ko wczesnośredniowieczne i nowożytne /XVI-XIX w ./ .

U podnóża grodziska od strony południowo-zachodniej prowadzo
no niwelację terenu pod parking samochodowy. Pod warstwą darni od
słonięto groby szkieletowe cmentarza żydowskiegó użytkowanego od 
XVI do XIX wieku /XX w ./ .  Ponieważ teren miał być obniżony o około 
1 m, założono dwa przecinające się wykopy kontrolne: wykop nr 1 sz e 
rokości 2 m i długości 13 m po osi północ-południe 1 wykop nr 2 szero 
kości 2 m, długości 15 m po osi wschód-zachód. W obu wykopach do 
głębokości 2 m - 2 ,5  m wystąpiły warstwy ziemi lessow ej nagromadzo
ne u podnóża wzgórza w wyniku niwelacji naturalnych lub sztucznych.
W warstwach tych odsłonięto na różnej głębokości /od 30 cm do 2 m/
21 nowożytnych grobów szkieletowych. Poniżej warstw niwelacyjnych 
na głębokości 2 -2 ,5  m zalegała warstwa brunatno-czarnej ziemi miąż
szości 50 cm ., w której wystąpiły fragmenty ceramiki wczesnośrednio
wiecznej V!1-V!I! wieku, grudy polepy oraz w zachodniej partii wykopu 
nr 2 resztki zbutwiałego drewna w postaci pionowo wbitych kołków gru
bości 10-15 cm połączonych plecionką z cieńszych gałęzi. B liższa in
terpretacja odsłoniętych resztek drewna ze względu na małą szero 


