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Badania prowadził d r  Adam Kołodziejski. Finan
sowało Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej 
Górze. C zternasty  sezon badań. Grodzisko kul
tury  łużyckiej z okresu halsztackiego.

Kontynuowano prace na największym obniżeniu obiektu, zm ie
rza jąc  do odsłonięcia drogi prowadzącej do grodu i umocnień bram nych. 
Odsłonięto zwalone drewniane konstrukcje palisadowe, fragm ent wew
nętrznej drogi przywałowej i rozsypisko wału. Od strony majdanu wyek- 
eplorowano w obrębie wykopu intensywnie czarną, tłu s tą , o spoistej 
konsystencji i  dużej m iąższości warstwę kulturową o raz  odkryto częśc io 
wo zarysy budynku, który prawdopodobnie wiąże się  z poszukiwanym 
przejęciem  bram ny. Dotychczasowe próby odnalezienia zewnętrznej 
drogi prowadzącej do grodu przyniosły wynik negatywny. W śród m ate
ria łu  ruchomego bardzo obficie występuje ceram ika i szczątki organ icz
ne, W obrębie konstrukcji obronnych znaleziono szpile brązow e, grot 
od s trza ły  luku o raz  paciorki szklane.

M ateriały i dokumentacja znajdują się  w Oddziale Archeologicz
nym Muzeum Ziemi Lubuskiej,

P race  badawcze będą kontynuowane w dalszym  ciągu na tym od
cinku, z uwzględnieniem rozszerzen ia  wykopów. Po zakończeniu badań 
projektowane je s t zrekonstruowanie w tym m iejscu fragm entu umocnień 
obronnych,

WICINA, gm .Jasie  A Konserwator Zabytków
woj. zielonogórskie Archeologicznych
Stanowisko 11 w Zielonej Górze

Badania .prowadził d r  Adam Kołodziejski. Finan
sował WKZ w Zielonej Górze. P ierw szy i ostatni 
sezon badań. Osada otw arta kultury łużyckiej 
z okresu halsztackiego.

Stanowisko położone jes t około looo m na południe od w si W id 
na i około 150 m na zachód od drogi do Roztoków, na teren ie  dorywczo 
eksploatowanej żwirowni. Ratownicze badania wykopaliskowe objęły całą 
krawędź w ybierzyska kruszywa. Odsłonięto obszar trzech  arów . Stw ier
dzona została niezbyt intensywna w arstw a kulturowa, o grubości nie 
przekraczającej 20 cm , w której wystąpiła obficie ceram ika i kości 
zw ierzęce. W obrębie wykopu zlokalizowano i wy eksplorowano dwa pa
leniska oraz osiem  jam , nie ujawniając jednak żadnych elementów kon
strukcyjnych. Zawartość jam stanowiła wyłącznie ceram ika i nieliczne 
kości zw ierzęce o raz  w jednym przypadku dodatkowo dużych rozm iarów  
ciężarek  tkacki, zachowany w dwóch fragm entach. Osadę datować należy 
na fazę D okresu halsztackiego. Stanowi ona kolejny zbadany punkt wi- 
cirta kiego zespołu osadniczego, koncentrującego się  wokół grodziska.



którem u odpowiada chronologicznie.
M ateriały znajdują się  w Oddziale Archeologicznym MZL.

Badania zakończono.

patrz
okresy  brązu

P. P. Pracownie K onser
wacji Zabytków 
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Oddział w Szczecinie

Badania prowadził m gr R yszard Rogoez. F inan
sowała Okręgowa D yrekcja Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu. Pierw szy sezon badań. Osada kul
tury  łużyckiej /Halst&tt C-D/ ,  osada wczesno*· 
średniowieczna z X-XI wieku, cm entarzysko 
wczesnośredniowieczne z 2 połowy XII wieku.

W ram ach program u prac ratowniczych na teren ie  zbiornika 
wodnego w " jez io rsku", przebadano stanowisko n r 3 w Wy la* łowię. 
Usytuowane je s t na łagodnym płaskowyżu prawego brzegu rzek i W arty, 
rozpoznane zostało szczegółowo w wyniku badań powierzchniowych, 
sondażowych i w iertniczych, a następnie system atycznych obejmujących 
płaszczyznę 1000 m ^,

W stępna analiza rozplanowania poszczególnych obiektów, ich 
funkcji i chronologii wykazała, Zr rozległe stanowisko m a charak ter 
wielokulturowy, na który składały się  półzlemianld, paleniska 1 jamy 
ludności kultury łużyckiej /H alsta tt С/  skupione zw łaszcza w obniżonej 
części zachodniej, liczne ślady bsadnlctwa wczesnośredniowiecznego 
występujące na skraju  osady s ta rsze j i  kulminacji w zniesienia o raz  po- 
jedyńcze groby szkieletowe z końcowej fazy wczesnego średniow iecza 
skupione w części zachodniej.

Osada otw arta z X-XI wieku charakteryzuje się  zagęszczeniem  
pół 1 pełnych ziemianek o nieregularnych kształtach i wym iarach ca
2 ,5  X 3 ,5  m , palenisk racze j krótkotrwale użytkowanych i jam gospodar
czych, przy stosunkowo ubogim nasyceniu m ateriałow ym . Mało zróżn i
cowany asortym ent form przy ujednoliconym system ie produkcji wystę
pujących naczyń o raz  sporadycznie znajdowanych innych m ateria łach  
ruchomych, pozwalają wnioskować, że osada wczesnośredniowieczna 
o raczej dosyć chaotycznej zabudowie m iała charak ter gospodarczo-
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