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kształtu bruk (wymiary! 4 x 5 m), złożony z silnio przepalo
nych kamieni (ar 51 6w«C) oraz dwa paleniska otoozone 1' „łania
mi (ar 24 ćw«B i О)« W obrąbie bruku znajdowała aię duże ilość
oeramiki, przepalonyoh kości zwierzęoyoh i kilka przedmiotów
żelaznych« V wykopie pod wałem odkryto na głębokośol 60 oo
owalną Jamę wypełnioną próchnloą. W Jamie znaleziono dużo ułam
ków naozyó.
Materiał oeramiozny Jest Jednolity pod względem chronolo
gicznym 1 mało zróżnicowany w zakresie form« Przeważają naczy
nia duże« grubośoienne, nie zdobiona« tylko nieliczne ułomki
są pokryte ornamentem w postaol poziomych żłobków i linii falistyoh w ozęćoiach przykrawędnyoh. Ha uwagę zasługuje dno na
czynia ze znakiem garnoarsklm w formie krzyża z zagiętymi ra
mionami« otoozonego podwójnym kołem« Przedmioty metalowe eą re
prezentowane przez noża.żelazne.
Okres użytkowania grodziska zamyka się w granioaoh 11-111
w. Bliższe określenie oharukteru grodziska jeat jeszoze«po
wstępnym etapie badaó, trudne« Przyszłe praoe powinny objąć
obszar między podwójnym wałem we wsohodnlej częćol obiektu«
majdan od atrony półnoonej, fosę oraz teren w pobliżu grodziska,
gdzie w czasie badać powlerzohnlowyoh znaleziono ołowiany cię
żarek do wagi 1 oeraoikę z XI/KlI w«
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Stanowisko 18-te w Biskupinie, położone jest na rozległej
suchej kępie, mierzącej około 6 ha, wćród łąk, mniejwięcej 450
m od półwyspu. Ba terenie tym, w latach poprzednloh natrafiono
na ćlady osadniotwa neolityoznego, kultury łużyoklej i z wczes
nego órednlowleoza*
o
Ogółem przekopano 1,500 m powlerzohnl ziemi. Odkryto 50
obiektów osadniozyoh, w tym dwie jamy z wczesnej epoki brązu.
Pozostałe 28 zespołów osadniozyoh stanowiły półzlemionki o cha
rakterze mieszkalnym, w llośol 15 obiektów, jamy goepodaroze
głównie zapasowe, w lloćol 12 obiektów 1 5 jsmy produkcyjne,
w tym dwie wędzarnie e ogniskami służąoymi do "podsuszania" ryb,
z YH-ego - YHI-ego wieku oraz dzlegclarnla z i-ego wieku,
Opróoz tego występowały dwa skupiska oeramlkl 1 kości oraz dwa
ogniska otwarte odpowiednio wyłożone kamieniami sprzed I-ego
wieku.
Pod względem ohronologlcznym osadnictwo jest powiązane z
grodem 1 podgrodziem na półwyspie 1 innymi osadami. Początek
jego sięga YZ-ego wieku i trwało ono do pierwszej połowy Xl-egO
wieku, to jest w przybliżeniu do ozoaów llieszka ZI-ego.
Ceramika wykazuje pewne zróżnloowanle, zarówno w zakresie
form, jak sposobu wykonania naczyd, najbardziej prymitywne
elementy przedstawiają naozynla ręoznle lepione. Obok nich,
pojawiają się garnki górą obtaozane, bądź okazy oułkowioie obtaozane na kole garncarskim. Ba dnie jednego z neczyd znajdo
wał się znak garncarski w kształole swastyki z U-ego wieku.
Ostatnie neozynie z regały były ornamentowane. Wyróżnia się
naczynie zdobione na oałej powierzchni pasmami linii falistych

1 ornamentem ukoónyoh stempelków oraz regularnymi pasmami ry
żymi, z II-ego wieku.
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Z pozootałyoh materiałów wczesnośredniowiecznych, wymię-nić można fragmenty prażnlo, "talerze", różne odmiany pr--.;śllków glinianyoh, żelazne noże, aohwyty do wiader, dalej szyd
ła i przekłuweoze z rogu i kośoi, w kodou narzędzie haozykowote wykonane z poroża młodego jelonka. Osobno wspomnieć nale
ży o rurkowatym paolorku z masy szklistej, z 7II-I1 wieku 1
oryginalnej osełoe z plaskowoa.
Podczas prao wykopallskowyoh na stanowisku 18-tym, w Bis
kupinie, wykonane zostały dwa "lao-proflle", wybranyoh jam
goepodarozyoh, kształtu "gruszkowatego" 1 w formie trapezu,
doohodząoe do 1,3 m zagłębienia. Jeden • tyoh "lao-profili"
eksponowany został na mlejaoowej wystawie Blskuplóakiej, drugi
zaó wystawiony na stałej ekspozyojl ?aristwo..ego Uuzeum Archeo
logicznego w Warszawie,
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Kontynuowanie badać z lat ubiegłyoh. Osiągnięte dotyohczas wyniki i-ozwaleją stwierdzić, że najstarszy wał grodu
bnióskiego został wzniesiony w Z/Zł w. Po pewnej stagnaojl w
zakresie budowniotwe obronnego w aI-JLII
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