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ciąg umocnień obronnych na przestrzeni 35 ^ 10 m . Podczas
ich eksploracji stwierdzono, iż konstrukcja wału w górnych
partiach uległa znacznemu uszkodzeniu przez głęboką mecha
niczną orkę. Vi’ związku z tym zostały przemieszczone poszcze
gólne fragmenty konstrukcji wału oraz ułamki naczyń znajdu
jące się w jego górnej partii. Warstwę kulturową nie prze
mieszaną można było zaobserwować na głębokości 38-42 cm.
Fragmenty przepalonych bierwion będące pozostałością drew
nianych konstrukcji wskazują, że wał grodziska budowany
był techniką rusztową. Odkryta w osypisku wału ceramika
posiada podobne cechy kulturowe i chronologiczne jak ułam
ki naczyń odkryte w latach ubiegłych. Pochodzi z naczyń
typowych dla górnosląsko-małopolskiej grupy kultury łużyc
kiej.
V/ odległości 100 cm na zachód od wewnętrznego li
ca wału na głębokości 80 cm odkryto skarb ozdób z brązu.
Inwentarz jego składał się z następujących przedmiotów:
5 naszyjników z podwójnego skośnie żłobkowanego drutu z koń
cami zahaczonymi o siebie, 1 naszyjnika z potrójnego żłobko
wanego drutu, 1 naszyjnika otwartego z okrągłego skośnie
żłobkowanego drutu, 4 bransolety otwarte z płasko wypukłej
taśmy, 2 bransolety spiralne z wąskiej wypukłej taśmy, 1
pierścionka spiralnego z płasko wypukłej taśmy, 10 zawie
szek V/ kształcie koła, 34 guzki z uszkami, 91 ozdób w kształ
cie rombu, 2 zawieszki w kształcie ósemki, 1 paciorek rurko
waty, 1 fragment zawieszki wykonanej z grubej brązowej płytki,
72 zawieszek spiralnych z okrągłego drutu, 2 sierpy z brązu
typu łużyckiego i kilkudziesięciu ułamków naczyń, z których
wyróżniono 4 różne typy.
Kontynuowano także badania v mieszkalnej części
osady. Odkryto chatę z paleniskiem o wymiarach 10,8 x 4 m
oraz 1 jamę odpadkową o wymiarach 80 x 64 cm. We wnętrzu
chaty znaleziono dużą ilość ułamków naczyń kultury łużydkiej,
polepę, kości zwierzęce oraz zamkniętą bransoletę z okrągłe
go brązowego drutu. Jama odpadkowa zawierała tylko ułamki
naczyn i kilka grudek polepy.
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Badania prowadził mgr Jacek Błasz
czyk. Finansował WKZ w Sieradzu.
Pierwszy sezon badań. Osada kultu
ry trzcinleckiej z II okresu epoki
brązu, cmentarzysko kultury łużyc
kiej i pomorskiej z przełomu okre
su halsztackiego i lateńskiego.
Stanowisko położone jest na wzniesieniu około
500 m na południowy zachód od zabudowań wsi Wierzbowa i
około 150 m na północ od drogi Wartkowice-Parzęczew. Bada
niami objęto obszar o powierzchni 200 m2. Odkryto 6 grobów
kultury pomorskiej /w tym 2 popielnice w obwarowaniach ka
miennych, 2 podkloszowe i 2 całkowicie zniszczone, w przy
padku których nie udało się określió rodzaju pochówka/
oraz 1 grób kultury łużyckiej w obwarowaniu kamiennym.
W południowej części stanowiska odkryto przemie
szaną warstwę, w której wystąpiły bardzo liczne fragmenty
ceramiki kultury trzcinleckiej oraz fragmenty polepy z od
ciskami prętów drewnianych.
Badania będą kontynuowane.
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Badania prowadził mgr Jacek Błasz
czyk. Finansował WKZ w Sieradzu,
Trzeci sezon badań. Cmentarzysko
kultury łużyckiej z okresu hal
sztackiego, osada kuituńy prze-,
Worskiej z przełomu okresu lateń
skiego i rzymskiego, osada wczesno
średniowieczna.
2
Badaniami objęto obszar o powierzchni 100 m . Od
kryto chatę i palenisko z okresu wczesnośredniowiecznego
oraz 7 grobów kultury łużyckiej z okresu halsztackiego.
Obiekty wczesnośredniowieczne:
1. chata - kształtem zbliżona do prostokąta o wymiarach ok.
5,0 m i 2,7 m. Wypełnisko stanowiła czarna tłusta ziemia
i liczne ułamki ceramiki;
2. palenisko - owalne, o średnicy ok. 1,3 m. Wypełnisko sta
nowiła czarna ziemia, przepalone kamienie, fragmenty ce
ramiki oraz kości zwierzęce.
Groby kultury łużyckiej w większości były bardzo zniszczone.
W grobie nr 1 w popielnicy znaleziono szpilę brązową-i frag-

