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* II połowie Z wieku i trwają po schyłek wieku II.
Kurhan nr 3. Duży, o planie okrągłym, rozmiarach 5,2 x 4,7 m,
wysokośol 1 m. Zawierał we wnętrzu zbielałą glinę, a ponad calcem
dużo polepy, której towarzyszyły niewielkie ilości węgla drzewnego.
Żądny oh innyoh zabytków nie znaleziono.
W świetle uzyskanych materiałów wydaje się, iż skupisko kur
hanów na stanowisku 1 należy do wcześniejszej fazy chronologicznej,
sądząc po prymitywniejszych, bardziej arohaloznych oechach ceramiki,
odnalezionej w kurhanie nr 2. Pochodzi ono zapewne sprzed połowy
Z wieku. Trudno natomiast powiedzieć, ozy dla kurhanu nr 4 znalezio
na tam podkowa może być czynnikiem datującym, odkryto ją bowiem pod
korzeniem współczesnego drzewa, tuż pod powierzchnią ziemi. Jeśli
tak - to przynajmniej ten kurhan należałby do fasy młodszej, dru
giej połowy Z lub ZI wieku.
Skupisko na stanowisku 2 należy niewątpliwie do sohyłku Z wieku
lub początków U

wieku. Przemawiają za tym tak ceramika z kurhanów

nr 1 1 nr 2, jak też swłassoza topór z kurhanu nr 2.
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rozległej suchej kępie, wśród podmokłych łąk, w odległości około
45O

m od półwyspu. W latach poprzednich odkryto ta osadnictwo neo

lityczne, łużyckie i przede wszyBtkim wczesnośredniowieczne.
2
Przekopano 850 m powierzchni, odkrywając 17 obiektów osadniczych, w tym 4-y jamy kultury łużyckiej z przełomu epoki brązu
1 żelaza« W jednej z nich znaleziono szpilę brązową z wyodrębnio
ną stożkowatą główką«
Pozostałe zespoły osadnicze to - cztery półziemlanki /jedna
z końca Yl-ego w,, trzy z VII-VIII w./, siedem jam gospodarczych
/trzy zasobowe, cztery produkcyjne, w tym wędzarnia z ogniskiem
do "podsuszania” ryb z YII/VIII w./. Odkryto również trzy palenis
ka otwarte« W jednym z nich znaleziono fragmenty prażnlcy z VIII w«
Ciekawa jest jama nr 29 /duże plecowlsko o różnorodnym zasto
sowaniu/ z owalnym dnem wyłożonym polepą ze śladami nadpalania 1
kilkoma warstwami zbitej gliny nad warstwą wapienia* W wypełnisku
znajdowało się dużo drobno tłuczonych kamieni paleniskowych 1 licz
ne fragmenty ceramiki, głównie z XII i XIII w« Znaleziono też nul*
dwa kabłączki skroniowe z podwiniętymi końoami, wykonane z brązu i
lekko podsrebrzane /XIII w./« Obiekt ten wkopany był w starszą ja
mę zasobową /sprzed X w./ ze szczątkami jelenia.
Chronologicznie osadnictwo jest zróżnicowane i wiąże się z
grodem, podgrodziem i późniejszymi osadami. Najstarsze obiekty
wczesnośredniowieczne /VI w./ z reguły usytuowane są niżej, na zbo
czu kępy, natomiast zespoły osadnicze odkryte na kulminacji wznie
sienia

pochodzą ze schyłku XIII-ego w.

Zróżnicowanie to znajduje swoje odbicie przede wszystkim w ce
ramice, która począwszy od prymitywnie ręcznie lepionych garnków,
z VI - VIII w. dochodzi w wiekach późniejszych do naczyń całkowioie toczonych na kole, przy Jednoczesnym wprowadzeniu coraz bardziej
złożonych elementów zdobniczych«
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Z pozostałych materiałów wczesnośredniowiecznych, wymienić
należy szydła kośoiane i przekłuwasz /VII/VIII w./, dwa przęśllkl
gliniane /VII 1 XI w./, nożyk żelazny i osełkę z piaskowca /XI w./
i grudkę oohry z półaiemlankl mieszkalnej /VII/VIII w./
Pozyskano również nowe dane do zagadnienia znaków garncarskloh
głównie z XI w. /swastyki, tzw. krzyże"maltańskiem 1 koła na krzyż
przekreślone/.
W ozasie prac wykopaliskowych wykonano też tzw. lak-proflle
trzeoh wozesnoóredniowieosnyoh obiektów osadniczyoh*
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W bleżąoym roku kontynuowano badania wału w półnoonej częśol
grodziska pleróolenlowatego, odkrywająo pozostałośoi trzech najmłodosyoh faz wału /poł*XIII w./* Przebadano kilka dolnych pozio
mów konstrukojl rusztowo-hakowej* Na uwagę zasługują doskonale

