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W roku bieżącym przeprowadzono również w rejonie wysRy poszukiwania 
podwodne »Penetracjami objęto rejon wschodniego brzegu w rejonie bramy i 
6 m szerokości pas wokół wyspy» Z uwagi na znaczne zamulenie dna i znikomą 
widoczność* badania podwodne nie dały pozytywnych rezultatów»

JANKOWICE, pow. Chrzanów patrz epoka brązu

JANTJSZOWICE* pow. Miechów patrz wczesne średniowiecze

JUSZKOWO* pow» Gdańsk patrz epoka brązu
Stanowisko 3
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KAMIENIEC* pow» Gliwice Muzeum Górnośląskie
Stanowisko 2 w Bytomiu

Badania prowadzili Elżbieta i Jerzy 
Szydłowscy» Finansowało Muzeum Gór
nośląskie w Bytomiu» Czwarty sezon 
badań» Osada otwarta kultury łużyckiej 
z okresu halsztackiego i grodzisko wczesno
średniowieczne z VII-IX wieku»

Stanowisko położone jes t na lewym brzegu rzeki Dramy* na z  natury obron
nym* wysokim cyplu terasy  rzecznej* wcinającym się w dolinę zalewową*Wyfeop 

2o powierzchni 62*5 m * założono obok wykopu z roku 1965 tak* że obejmował  
on część usypiska wału oraz jego rozsypisko po stronie wewnąfflbcaej majdanu»
W wykopie tym stwierdzono sytuację analogiczna do zaobserwowanej w trakcie 
wcześniejszych badań»

Warstwa, kulturow a łużycka* o ciemnobrunatnym* m iejscam i prawie czar
nym zabarwieniu zalegała jedynie jeszcze pod usypiskiem wału* Zawierała ona 
liczne fragmenty naczyń* wśród których wyróżniono duże naczynia zasobowej 
garnki o obmazanych powierzchniach oraz ułamki wygładzonych naczyń stołowy cii* 
takich jak misy* czerpaki i czarid» Znaleziono też fragmenty glinianych niszcze
jących form odlewniczych* połowę toporka rogowego oraz wisiorek brązowy»Na 
uwagę zasługuje kolisty "bruk"* o średnicy około 1 m» ido żony ze skorup zale
gających na bruku z płaskich kamieni wapiennych,Warstwę łużycką datować nalety  
na okres halsztacki» najprawdopodobniej na przełom podokresów C i  D,

Nad warstwie łużyckiej zalegały resztk i rozoranego usypiska wału wczesno
średniowiecznego grodu»Stwierdzono ślady jego destrukcji spowodowaną] .pożarem



oraz znaleziono nieliczne ezczątld ceramiki rekrutującej się z wczesnej fazy 
wczesnego średniowiecza.

Ze względu na istniejące zagrożenie przewiduje się kontynuację badań 
wykopaliskowych.

KAŁDUS. pow. Chełmno patrz wczesne średniowiecze

KDWALOWICE. pow.Namysłów Polskie Towarzystwo Archeologicz
ne i Numizmatyczne Oddział 
w Opolu

Badania prowadzili m gr Wojciech Lonak 
i d r Lucyna Szadkowska. Finansowało 
Prezydium FRN w Namysłowie. Pierwszy 
sezon badań, cmentarzysko kultury łużyc
kiej z okresu hslsztackiego.

Cmentarzysko położone Jest na te rasie  lewego brzegu Widawy, około 1.5 km. 
na połoAiiowy-wschód od wsi Kowslowice. nieopodal lasku zw. “Bażanciam ią". 
niszczone przez wybieranie piasku.

Rozkopano 0.5 a ra  1 wy eksplorowano 7 grobów ciałopalnych. Na ich wypo
sażenie składały się wazy. garnki jajowate, czerpaki oraz przedmioty żelazne.
W obrębie wykopu natrafiono również na niezwykle liczny m ateriał ceramiczny 
pochodzący ze zniszczonych grobów kultur łużyckiej, pomorskiej 1 przeworskiej, 
a  ta k te  m ateriał średniowieczny.

Na uwagę zasługuje grób 4. ciałopalny w obstawie kamiennej z przepalonymi 
kośćmi rozrzuconymi w obrębie całej jamy /  150 x 55 c m ./ .  Na wyposażenie 
aktadał się  placek łużycki. fragment ceramiki oraz nóż żelazny. Grób pokrywały 
na różnej głębokości kamienie nie tworzące zwartego bruku. Ponadto w groble 
7 udało się uchwycić zarye owalnej jam y. W jej spągu odkryto czerpak oraz kilka 
przepalonych kości z fragmentem przedmiotu żelaznego.

Na podstawie materiału zabytkowego cmentarzysko datujemy na okres hal
sztacki.
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L IZ A N Y  .  pow. Szydłowiec patrz wczesne średniowiecze


