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ofiara zakładzinowa. W tym kontekście, odkryta w poprzednich sezo
nach ława powstała w trzeciej fazie budowy wału.

W południowej części badanego odcinka - pod nawarstwieniami 
konstrukcji wału odkryto pozostałości warstw związanych z osad
nictwem ludności kultury łużyckiej okresu halsztackiego /H aD /. Na 
materiał ruchony złożyły się ułamki naczyń glinianych, kości, ro z 
cierać z kamienny. Odktycie to pozwala określić północną granicę 
zasięgu osady eksplorowanej w zeszłych sezonach.

M ateriały przechowywane są w ZAW 1HKM PAN.

Badania będą kontynuowane.

LUBIĄŻ patrz
woj.wrocławskie późne średniowiecze

LUBLIN Archeologiczny Ośrodek
ul. Sienna Badawczo-Konserwatorski
Wzgórze "Grodzisko" w Lublinie

Badania prowadziła mgr Irena Kutylowska. Finanso
wał AOBK w Lublinie. Trzeci sezon badań. Stanow is
ko wczesnośredniowieczne i nowożytne /XVI-XIX w ./ .

U podnóża grodziska od strony południowo-zachodniej prowadzo
no niwelację terenu pod parking samochodowy. Pod warstwą darni od
słonięto groby szkieletowe cmentarza żydowskiegó użytkowanego od 
XVI do XIX wieku /XX w ./ .  Ponieważ teren miał być obniżony o około 
1 m, założono dwa przecinające się wykopy kontrolne: wykop nr 1 sz e 
rokości 2 m i długości 13 m po osi północ-południe 1 wykop nr 2 szero 
kości 2 m, długości 15 m po osi wschód-zachód. W obu wykopach do 
głębokości 2 m - 2 ,5  m wystąpiły warstwy ziemi lessow ej nagromadzo
ne u podnóża wzgórza w wyniku niwelacji naturalnych lub sztucznych.
W warstwach tych odsłonięto na różnej głębokości /od 30 cm do 2 m/
21 nowożytnych grobów szkieletowych. Poniżej warstw niwelacyjnych 
na głębokości 2 -2 ,5  m zalegała warstwa brunatno-czarnej ziemi miąż
szości 50 cm ., w której wystąpiły fragmenty ceramiki wczesnośrednio
wiecznej V!1-V!I! wieku, grudy polepy oraz w zachodniej partii wykopu 
nr 2 resztki zbutwiałego drewna w postaci pionowo wbitych kołków gru
bości 10-15 cm połączonych plecionką z cieńszych gałęzi. B liższa in
terpretacja odsłoniętych resztek drewna ze względu na małą szero 
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kość wykopu jest niemożliwe. Poniżej zalegała warstwa szaro czam ej, 
ila ste j, calcowej ziemi.

Materiały znajdują się  w zbiorach Zakładu Archeologii UMCS.

Badania będą kontynuowane.

MALBORK - WIELBARK Muzeum Zamkowe
woj.gdańskie w Malborku
Stanowisko 3

Badania prowadził mgr Mieczysław Haftka. Finansowa 
lo Muzeum Zamkowe w Malborku. Pierwszy sezon b a
dań. Grodzisko / ? / .  Okres wczesnośredniowieczny, 
późne średniowiecze 1 osadnictwo nowożytne.

Stanowisko położone jest na bardzo stromym, wysokim brzegu 
Nogatu, przy ul.G óralskiej 1.

Celem prac badawczych było określenie charakteru stanowiska.
Z konfiguracji terenu można było przypuszczać istnienie grodziska w 
tym miejscu. Jednakże wyniki badań nie potwierdziły powyższego domnie 
mania, gdyż wał obronny został całkowicie zniszczony przez osadnictwo 
średniowieczne, nowożytne i rowy strzeleckie.

Wykop sondażowy o wymiarach 16 x 2 m dostarczył bardzo inte
resujących spostrzeżeń m.in. odkryto fragment narożnika domostwa i 
dwa średniowieczne piece do wypalania wapna. Niżej zalegały warstwy 
wczesnośredniowieczne, gdzie także odsłonięto doskonale zachowane 
palenisko, któremu towarzyszyły ślady spalonych konstrukcji drewnia
nych. Inwentarz ruchomy, bardzo bogaty, zwłaszcza średniowieczny. 
Duża ilość przedmiów metalowych. Wczesnośredniowieczny materiał 
to głównie ułamki ceramiki obtaczanej, zaś w najniższej warstwie o sad
niczej, zalegającej na calcu, znaleziono kilkanaście fragmentów na
czyń całkowicie ręcznie lepionych.

Badania zakończono.

MAŁACHOWO, gm.Drobin Muzeum Mazowieckie
woj.płockie w Płocku

Badania prowadziła mgr 1 wonna Sobie ra jsk a . Finanso
wało Muzeum Mazowieckie w Płocku. Trzeci sezon


