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WIERUSZÖW-PODZAMCZE woj.kaliskie Muzeum Archeologiczne i Etno- graficzne w Łodzi

Badania prowadziła mgr Irena Jadozykowa. Finansował WKZ w Kaliszu. Piąty sezon badań. Grodzis
ko kultury łużyckiej z okresu Hallstatt D.

Grodzisko położone w widłach rzek Niesobu i Prosny jest największym z dotychczas odkrytych w Polsce środkowej, Praee stanowiące kontynuację badań zeszłorocznych, koncentrowały sie we wnę
trzu grodziska. V dalszym ciągu badana była magistrala północ - 
południe ciągnąca się od wału do rzeki Nieaób. Przebadano pas zieni o szerokości 2,5 m a długości 230 в. Zarys warstwy kulturowej był najczytelniejszy na głębokości ok. 50-60 ca mierząc od powierzchni ziemi. Warstwa kulturowa nie stanowiła jednolitego 
ciągu, a najczęściej były to bardzo słabo czytelne 3&*7 zawierające mocno zniszczony materiał oeramiczny.

Do najciekawszych zabytków należą! fragment brązowej miseczki, fragment miseczki glinianej ornamentowanej na całej powierzchni dołkami paznokciowymi» fragmenty zdobionych talerzy« przęśli* gliniany;
Do najciekawszych należą jednak odkryte umocnienia obronne /?/ciągnące eię wzdłuż rzeki Nlesób, po któryoh zachował się pas ciemnej ziemi o bardzo regularnym zarysie. Pasten posiadał oki 100 cm szerokości i był nieckowaty w przekroju. Przebiegał 

regularnym łukiea. Z Jego wnętrza udało się oddzielić karę drzew Iglastych/?/ natomiast nie zawierał on materiału ceramicznego i'
Materiał wykopaliskowy znajduje się w Muzeum Archeologio»· nys 1 Etnograficznym w Łodzi.
'Badania będą kontynuowane;'
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badań. Osada kultury łuAyoklej z okresu halsztaokiego 1  cmentarzyako z okresu wpływów raymaklch;

V 1977 roku przebadano powierzchnię 656 Badania koncentrowały sią w półnoonej czyści stanowiska. tfykaca*7 one, że osadnictwo paleolityczne nie wyetąpuAe dalej na północ od krtanianlo 
odkrytyob w latach poprzednich; « wftratwaofa wytej połoZonych, w tej a*»ej csąści stanowiska odkryto dalsze ślady praootmi odlew nietwa brązu. Znaleziono jeden cały tygielefe gliniany z zastygły- ■i kropelkami brą^u, kilkadziesiąt fragmentów podobnych tygli, glinianych for« odlewni czyoh 1 stofnioiie£9 brąjni wraz liczne ka- włki zsufclonej polepy; Natrafiono taki« na Мика bryłefe ftu&la telazneeo* śledząc przebieg rowów odkrytych w latach poprzednioh w zachodniej cząaci etanowiaka ustalano, te w dalezye ciągu biegną one w kierunku połuAidAwo-saehwtainu Оргбо* dwóofc aasnyefa jue rowów odkryto kilka dalszych krzytujecyoh eiq z powy&sxymi· loh fiAtkcja jert jessoze niesbyt jasna. wsrretkle odkryte rowy były maomle głąbaze i wyraźniej ocytelee sift w latach poprzednich.

Wykopy usytuowane na wybiegający» w kierwfcu północno-zm- obodtalz, nieoo wyniesionym ponea teren cyplu, wyttaasły, Ae Ist
niała tam osada* Z olekawazyoh obiektów odkryto tu и е ц Ш  jr»»· 
dopodotmie pieea /Ноям kawałki polepy s odoisksiil gałasefc/oraz dwie sąsiadujące ze sobą jamy, z których jedna była proddteyjną /mrrtory opalenizny, przepalonej polony oraz gilny/f w drugiej netomiaet znaleziono bardzo dutą ilonS с « г м Ш  sacfcewaoaj w Su
tych fragnentach, pochodzi ona z kilku roabityoh naczyń w południowo zachodniej czyści 8 tanowi sita natrafiono aa lioshe obiekty związane z kulturą łuiyoką; Rozmiary JeAwgo « nieb wskazują na ne&liwoAÓ pełnienia przez niego fieikejl Kleaekalnej,

Ne całym badany» obesarze natrafiono aa miej lub więcej uiszczoną warstwą kulturową oraz lioaae, ozęeto bardzo dobrze zachowane Заву. Oprócz wymienionych już malezi.sk odbyto liozne prząśliki, Miniaturowe naczynka, paciorek gliniany, fraga. fi-r ki antropoetorf i dim J /noga/, fraga. ornamentowanego przedmio- B brązu, szczypozyki żelazne oraz *rozoieracze*·
Cmentarzysko z okreeu wpływów rzymski oh reprezentowane było 

przez jeden./?/ grób jamowy oraz nieliczne luAse zabytki pochodzą o* z grobów zniezozonych.
Badania będą kontynuowane;
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