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starszych, wystąpiły nieliczne ułamki naczyń całkowicie 
ob taczanych /wg Y,;.ilensla 2 fazy D/ii'/.

Łlaterlały ruchome i dokumentacja znajdują się w 
Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Świdnicy к/ 
Zielonej Góry.

Prace wykopaliskowe będą kontynuowane.
GÓHA, gm.Pobiedziska Muzeum Archeologiczne
woj.poznańskie w Poznaniu
Stanowisko 1

Badania prowadził mgr Czesław 
Strzyżewski. Finansowało Muzeum 
Archeologiczne w Poznaniu. Drugi 
sezon badań. Osada - epoka neo
litu i wczesny okres epoki brązu; 
okres przedrzymskl, okres wpływów 
rzymskich i .okres wczesnośrednio
wieczny. Grodzisko ? - окгез wcze
snośredniowieczny.

V/ związku ze zgłoszeniem przez Towarzystwo Miłoś
ników Pobiedzisk o niszczeniu znanego już wcześniej stanowi
ska v/ Górze, podjęto prace ratownicze. Stanowisko odkryte 
zostało v/ 1934 r. jako "grodzisko wklęsłe, wyżynne", było 
miejscem podobnych interwencji w 1957 i 19&4 r. IV 1958 r. przeprowadzono tam stacjonarne badania wykopaliskowe, kon
centrujące się na terenie osady.

Stanowisko położone jest około 0,5 km na północ 
i północny zachód od skraju zabudowań FСП i wsi Góra, w 
północnej części doliny rzeki Cybiny, między nią a jeziorem 
Góra. Usytuowane jc3 t na trójkątnym w przybliżeniu półwys
pie z wyniesieniem 8 ,7-9,6 m od poziomu wody w 1982r.

V/ czynnej piośnicy zlokalizowanej w dolnej i środ
kowej partii zbocza zachodniego i południ ov/o-zachodni ego 
wyeksplorowano resztki 6 obiektów, w tym 4 palenisk, 1 pn- 
lenisko-pieca? i jamy-pótziemimiki?, w których znaleziono 
ułamki naczyń pochodzących głównie z fazy В i BU okresu 
v/czesnośrcdniowiecznego.

Dla wyjaśnienia kwestii istnienia grodziska zało
żono dodatkowo 7 wykopów na kulminacji^wzgórza i w jego 
części północnej, gdzie występowały próbne odwierty 1 wkopy 
geologiczne poprzedzające założenie kolejnej piaśnicy. 
Przecięły one kulminację biegnąc na osi V/-3 z odchyleniem 
na dż-Sb. V/ trzech wykonach uchwycono fragmenty płaszcza 
kamiennego vftiłu w części wschodniej i zachodniej wzgórza, 
a w czwartym wykopie odkryto fragment spalonej konstrukcji 
drewnianej. .V warstwach kulturowych tej części stanowiska 
znaleziono nóż żelazny, fmgmenty naczyń głównie z fasy 
AB,В,ЯС okresu wczesnośredniowiecznego, a sporadycznie - 
kultury łużyckiej , z okresu wpływów rzymskicii i fazy Ü
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okresu wczesnośredniowiecznego. IV jednym z wykopów odkryto 
fragment półziemianki /?/, położonej już na terenie osady» 
datowanej ceramiką na fazę В okresu wczesnośredniowiecznego.

Na terenie półwyspu w warstwie III oraz ornej 
znaleziono 11 artefaktów krzemiennych oraz ułamki naczyń z 
epoki neolitu - kultury pucharów lejkowatych oraz z wczes
nego okresu epoki brązu, Wystąpiły też ułamki naczyń kultu
ry łużyckiej i z okresu wpływów rzymskich. Przeważającą 
częoc materiału ceramicznego stanowią fragmenty naczyń z 
faz B»B-C» przy małym udziale ułamków naczyń 3 faz A,D-E-F 
okresu wczesnośredniowiecznego /te ostatnie występowały w 
warstwie I - próchnicy/ oraz z okresu późnośredniowieczne
go. Stanowisko jest niszczone systematycznie i wymaga dal
szych badań. Nie udaj o się dotąd rozwiązań sprawy grodzi··' 
eksr i relacji do niego osady /jej charakteru otwartego lub 
obronnego/.

Materiał znajduje się w Muzeum Archeologicznym 
w Poznaniu.
GRUDZIĄDZ-MNISZEK patrzwoj.toruńskie ' epoka brązu
Stanowisko III
JAKUSZOV/ICE, gm.Kazimierza Wielkapa t rz

okres wpływów rzymskich 
patrz
okres wpływów rzymskich 
patrz
okres lateński

Towarzystwo Przyjaciół 
Gdańska
PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków
Pracownia Archelogiczno- 
Konserwatorska 
Oddział w Gdań3ku

Badania prowadził mgr Mieczysław 
Nadolski. Finansowała.Dyrekcja 
Elektrowni Jądrowej "Żarnowiec*' 
w Budowie· Pierwszy sezon badań. 
Osada wczesnośredniowieczna /XI- 
XII w.?/.

Stanowisko położone jest po wschodniej stronie 
Jeziora Żarnowieckiego w dolnej części stożka napływowego 
wychodzącego z rozcięcia erozyjnego zachodniej kruwędzi 
Kępy Żarnowieckiej,

woj.kieleckie 
Stanowisko 2
JAROSŁAW 
woj.przemyskie
KARTOSZYNO, gm.Krokowa 
woj.gdańskie 
Stanowisko 7
KARTOS2YŃO, gm.Krokowa 
woj.gdańskie 
Stanowisko 11


