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nowleku 2« V praosoh tyoh szczególnie chodziło o wyjaśnienie 
jego roj.1 w etoaunku do groda na stanowiska 1, a także uzyska
nie nowyoh materiałów zabytkowyoh pozwalających obiekt ten wią
zać a kulturą łużyoką. Przeprowadzone w 1964 roku badania dos- 
tarożyły jedynls materiałów oeramloznyoh z wozasnego średniowie
cza, które datują omawiane tu grodzisko na IX - XI wiek. V ro
ku bieżąoyo badania na atan* 2 trwały około 12 dni. Przedmiotem 
prao był piarwezy osłon grodziska, gdzie w kilku założonych wy- 
kopaoh zebrano jedynie kilkanaście fragmentów oeramikl kultury 
łużyokiej z wozeanej epoki żelaza. Dzięki tym znaleziskom, ohoć 
wprawdzie jaazoza dość skromnym, można jednak przyjąć, że gro
dzisko na stanowisku 2 zostało założone już we wczesnej epoce 
żelaznej 1 przynależne było do ludnoćol kultury łużyckiej. Wtór
nie zaś po pewnyoh przerćbkaoh zoBtało wykorzystane we wczesnym 
średniowisosu. Wydaje się, żs ws wczesnym średniowieczu grodzis
ko pełniło tylko funkoję pomooniozą w stosunku do grodu na sta
nowisku 1. Brak wyraźnych warstw kulturowych jak i trwalszych 
umoonlsć wałowyoh oraz niewielka ilość ruchomego materiału za
bytkowego zdają się wskazywać, że pełniło ono tylko funkoję 
grodu schronieniowego dla okolicznej ludnośol w razie napadu, 
tym bardziej, że gród na atanowleku 1 będąo znacznie mniejszy 
nia mógłby spełniać taj funkcji.
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PAH.

Badania miały na oela przeprowadzenia uzupełniających ob- 
aerwecjl okładu stratygrafiosnego kolejnych faz osadnictwa 
słowiańskiego na tym oblekole, przede wszystkim zań najnlżesydi. 
poziomów zabudowy« Obserwacje takie można było dokonać w połud
niowo-wschodnim narożniku grodziska, gdzie już w poprzednioh 
sezonach bsdawczyoh stwierdzono wyraźne nawarstwienie się na 
siebie budowli półslemlankowych, V toku prao minionego sezonu 
zbadano na arze 206 trzy poziomy tekloh budowli, na arze 256 
dobrze zachowaną ziemiankę należąoą do najniższego poziomu i 
analogiczną ziemiankę usytuowaną na arze 146«

Inwentarz zabytkowy tyoh najnlżazyoh poziomów zabudowy, 
na który Składały się obok ceramiki 1 przedmiotów codziennego 
użytku również ozdoby 1 monety, w powiązaniu z danymi lat 
ubległyoh 1 oałośolą układu stratygraficznego stwarza silne 
przesłanki dla sprecyzowania ohronologii rozwoju nlektóryoh 
zjawisk w zakresie kultury materialnej datowanych dotąd w 
szerokich grenloaoh trzeoh stuleol między VI a VIII wiekiem« 

Drugim zadaniem badań wykopaliskowych w Styrmen było 
prześledzenie rozplanowania 1 oharekteru zabudowy części gro- 

"■dzlska położonej wzdłuż południowego wału. Stwierdzono, że - 
zabudowa była tutaj bardziej rozproszona aniżeli w pasie poło
żonym wzdłuż wału wsohodnlego 1 w południowo-zaohodnlm naroż
niku grodziska«

Dalszym rezultatem tegorocznyoh badań było odkrycie sze
regu pozoatałośoi warsztatów rzemieślniczych, głównie kuźni- 
ozyoh 1 kowalskioh, a także zwlązanyoh a produkoją ozdób brą
zowych 1 ezklanyoh. Warsztaty metalurgiczne wytwarzały, Jak 
można sądzić z dużego nagromadzenie jednorodnych pod względem
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funkcji 1 formy przedmiotów, głównie ozęśol uzbrojenie np. 
jeloe mieozy, okucia poohaw 1 toki oszczepów oraz rozmaita 
narzędzia żelazna i okuola narzędzi drewnianych. Z wytwórczoś
cią tych warsztatów wiązać można zapewne odkryta na arze 174 
gromadna znalezisko przedmiotów żelaznych, takioh Jak okucia 
łopat, motyki, tzw. ogrybkl 1 ln. Natrafiono także na drugie 
gromadne znalezisko, składająca eię z eurowoa, monet i ozdób 
brązowych ukrytyoh przez właćoioiela, zapewne złotnika, w do
mostwie, pod kamieniem Żarnowym. Obok tyoh materiałów przyno- 
azącyoh szereg intereeująoyoh danyoh odnośnie do rzemiosła ów- 
ozesnego uzyskano również dane dotyoząoa handlu, jak brązowa 
szalka do wagi 1 oiężarek bezmlana, a także liczna monety.

Miniony sezon badawozy przyniósł wyjątkowo liczne, jak na 
tamtejsze niekorzystne warunki przechowywania szczątków orga- 
nioznyoh, materiały botanlozne 1 dendrologiozna, która rozsze
rzają naszą znajomość gospodarki rolnej uzupełniaJąc znaną 
lepiej dotąd na podstawia lioznyoh materiałów zoologicznyoh 
gospodarkę hodowlaną.
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