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nie majdanu. Wykop długości 25 m, azarokośol 2,5 m podzielono 
na 5 ćwiartek. Na ćwiartoe najwyższej (nr 1) pod warstwą humu
su zalegała warstwa kulturowa bogata w zabytki, pod nią od
kryto jamy o różnej głębokośoi. W pozostałyoh świartkaoh jamy 
wyodrębniły się bezpośrednio pod humusem.

Stwierdzono istnienie oeady kultury promienistej (7 jam 
palenlskowyoh okrągłych 1 proatokątnyoh oraz 5 trapezowate 
bez śladów ogniska). Wyodrębniono też kllkanaśole jam poełu- 
powy oh. Materiał z jam należy w większości do kultury promie
nistej, m.in. paoharek na ażurowej nóżoe typu Budakapz (forma 
znana tylko z terenu Węgier), a także obsydian, dwie miniatu
rowe siekierki kamienne 1 trzy olosłe kościane.

Poza tym na stanowisku stwierdzono obecność oeramiki - 
w humusiei średniowiecznej, wczesnośredniowiecznej, z okresu 
wpływów rzymskioh, kultury łużyoklej i kultur neolityoznychi 
sznurowej i lendzielskie j. Wyodrębniono też skupisko oeramiki 
wczeenośredniowlecznej z IX-X w. Nie natrafiono natomiast na 
żaden ślad umoonled obronnych.

Badania będą kontynuowane w 1968 r.

C H L E W N I A ,  Zespół Badać nad Polskim
pow. Grodzisk Mazowiecki Średniowieozem UW i PW

Badania prowadziła doo.dr Zofia Wartołowska, finansował 
WKZ w Warszawie*

W b.r. rozpoozęto badania aonóażowe na grodzisku. Praoe 
trwały ok* 2 tygodni. W latach następnych przewiduje się ba-
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dania eyetematyozne.

/ O O N P O B O E T ,  dtp. Brona, patrz średniowiecze
Pranoja

O Z A J B - V ó L K A, WKZ w Białymstoku
pow. Sisoiatyozs

Badania prowadziła mgr Krystyna Ohllmon, finansował WKZ 
w Białymstoku.

Praos miały charakter ratowniczy. Na omsntarzysku która 
tworzyła grupa 10 kurhanów, przebadano 9 grobów z ziemnymi 
nasypami órednlcy ok, 6 do ok.12 m i wyeokośoi od 0,3 do 1 m,
W nlektóryoh kurhanaoh występowały luźno kamienie niekiedy 
tworząc skupiska.

W, kurhanaoh występowały poohówki ciałopalne, bezpoplelnl- 
oowe. Spalone szczątki kostne zalegały na dawnej powlerzohnl 
terenu u podstawy nasypu. V kilku kurhanaoh znajdowały się 
ona wraz z węgielkami drzewnymi 1 ułamkami oeramlki pomiędzy 
kamieniami.

Materiał zabytkowy to gwóźdź żelazny 1 ułamek sztabki że
laznej, ułamki naozyź obtaozanyoh, zdobionyoh ornamentem fa- 
llstyoh lub poziomych linii. Kilka fragmentów naozyó nawiązuje 
kształtem do oeramlki z X-XI w. z obszarów nadbuaklch.

Dalsze badania grobów kurhanowych na omentarzyskaoh 
wozesnośrednlowlecznyoh Podlasia pozwolą sprsoyzowaó ohrono- 
logię 1 przynależność kulturową tej wyróżniaj4oej się i mało


