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JUSZKOWO, powj Odadak patrz opoka brąza
Stanowisko 8

KkłDUS, pow. Chełmno patrz wozoane środniowioozo

ZCMOMWO, powj Szamotały Mnzoom Archoologiozno w Poznania
Stanowisko I

Badania prow adzili dr hab^ lhdonaz Malinowski 
i  ngr B liza Hanmowiozćwna? Pinanaowało mzoan 
żrohoo logio zna w poznania? Dragi aoaon badad 
w okroaio powojennym. Orodaiako knltary łużyc
k ie j a okroaa h a laz t ckiogo D, oaadniotwo 
wozoanośro^iowioozno, ślady osadnictwa środ- 
niowiocanago?

Stanowisko jo a t  położono aa wyspie komorowakioj Je z io ra  Bytyd- 
akiogo? Badania objęły obazar 100 n \  aaytaowany w poładniowoj oząści 
majdanu grodziska, w pobliża wała, przy oayn założono wykopy nawiązy
wały do wykonany oh w ab? rekn? Stwiordzono wyatąpowanio ranowiak В 
o b at drowniano-glinianyoh, boa podłogi, o azorokośol około 8,5 m?
W ohataoh odkryto roaztk i paloniak glinianych i  kanionnyohj? Badynki 
zo sta ły  zniazozono przoz pożar?

W warstwach knltary łażyck io j odkryto ponownie dążą i lo ść  oozm- 
njiki i  kości zwiorząoych oraz aporo innych zabytków? Wśród tyoh o a ta t-  
nioh ms azozogślną awagą zaa łaga jo  odkrycia 545 gradok /niokiody a to
pionych z a io a lą /  aarowoa baraztynowogo, ałznkśw glinianych fo ra  od- 
lownloąyoh, fragnonta łyżk i odlownlozoj i  dyaay g lin ia n e j, Иоащгок 
znaków krzyża na dnaoh naozyd, figarok  zooaoriioznyoh a zwłaazoza 
om ltoaorfioznyoh oraz glin iane go narządzia dświokowogo. Licznie wy
s tą p iły  toż zabytki poświadozająoo niojaoową obróbkę roga i  kości? 
Ponownie natrafiono na fragnonty kośoi ladzkioh. Oaadniotwo ladnośoi 
knltary łnżyokioj jo a t  datowano na okroa h alaztack i D?

Ha toronio grodziska w dalazyn ciąga  ajawniono ślady intensyw
nego osadnictwa z okroaa wczesnego średniowiecza* Po raz piozwazy ada- 
ło s i t  wyróżnić zarys jawy z togo oaaaa, wkopanej ozęśoiowo w ramowi a-  
ko chaty a wczesnej opoki że laza? Ha dal azyakiwano dążą i lo ść  ceramiki,




