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Dla ustalania przebiegu brzegu Iny należałoby przeprowa
dzić badania na drugim brzegu« Uchwycenie nikłyoh śladów osad
nictwa na badanyo terenie wymaga takie dalszych baded, które 
ze względu na rozbudowę miasta należałoby przeprowadzić w naj
bliższym ozaele«

S W I S O I I O ,  pow« Puok Zakład Aroheologli średnio
wiecznej Uniwersytetu Łódz
kiego

Badania prowadził mgr Andrzej Howakoweki przy udziale mgr
li.Głoaka, finansował - Uniwersytet Łódzki«

V oparolu o źródła pisane« przeprowadzono systematyczne 
badania brzegu jeziora Radeoznioa, poszukująo obozu krzyżao- 
klego 1 śladów bitwy polsko-krzyżaoklej z 1462 r« Wynik badad 
- negatywny.

i V I D  V I I Praoowhla Aroheologiozno-
Eoneerwatorska PEZ w Szoze- 
oinle

Badania prowadził mgr Byezard Rogoes, finansował WEZ 
w Eoszallnie«

Przeprowadzone badania ratunkowe na zamku podyktowane by
ły konleoznością nadzorowania prao ziemnych prowadzonyoh w
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północnej 1 weohodniej ozęśoi zewnętrznej zamku«
Wykop ziemny z przeznaczeniem na osadnik o wymiaraoh 6 x 

4 m9 już na początku prao doetarozył rewelacyjnego materiału 
w postaci odkrytego lloa kamiennego muru wraz z przy legająoymi 
warstwami kulturowymi« Fakt zarysowania aię muru obronnego w 
odległośol 6 m od linii znanych i istniejmy oh murów obronnych, 
potwierdzony następnie w wykopie kanalizacyjnym przy głównej 
bramie wjazdowej, usytuowanej tuż przy wieży9 wydaje elę być 
niespotykanym na Pomorzu Zachodnim«

Podwójna9 niezależna od siebie linia murów podkreśla zde- 
oydowanie obronny charakter oblektu9 położonego na zakolu9 a 
uprzednio na wyspie rzeki Regi« Materiał ruohomy, reprezento
wany bogato przez ułamki 1 całe naczynia9 jak też llozny ma
teriał koetny, pozwala na ustalenie przybliżonej ohronologli 
budowy wspomnianych fortyfikacji« Utrudnieniem w wyciągnięciu 
właściwych wniosków jeet fakt braku faohowego nadzoru archeolo
gicznego już we wstępnej fazie prao zleonyoh« Nie mniej w opar- 
olu o sondażowe badania J.Kruppego, prowadzone w latach uprzed
nich, jak też w ..ynlku spostrzeżeń poozynlonyoh obeonie, można 
stwierdzić, że zabudowa objęła teren nie zamieszkały uprzednio« 
Występowanie materiału oeramioznego wyłącznie atalowoszarego 
1 to już w nujnizszych poziomaoh oeadniozyoh pozwala datować 
je na wiek XIII, XIV 1 następne«

Odkryta fragmentarycznie linia murów, głównie w oparciu 
na bogatej zawartości materiałowej warstwy kulturowe przylega
jących do niej przypuszozać należy, że powstała nie później, 
jak w wieku XIV bądź w pierwszej połowie XV wieku« Pewną chro
nologię budowy zewnętrznej linii murów obronnyoh jak też 
warstw zalei^jicych w tzw. mlędzy-murzu będzie można ustalić 
dopiero w /.yniku systematycznych prao archeologicznych piano-



370

S Z O Z B O I H -  Zamek Praoownla Archeologlozno-
Konserwatorska w Szozeclnle

Badania prowadził ogr Eugeniusz Cnotliwy, finansowała - 
Dyrekoja Inweetyoji Miejskiej w Szozeoinie.

W związku z odbudową zamku zaszła potrzeba odałonięola 1 
przebadania reliktów arohltektury w południowej części dzle- 
dzlćoa, powiązanie ioh. s warstwami osadnlozyml oraz rozpozna- 
nie starszyoh nawarstwiać kulturowyoh« Dla realizacji tych oe- 
lów założono wykop o wymiaraoh 5 x 20 m. W bieżącym sezonie wy
kopaliskowym eksplorowano tylko ozęóć (ćwiartki A, C) wykopu 
oelem rozpoznania stratygrafii.

Pod XVI- wiecznym brukiem dzledzićoa natknięto się na mur 
obronny z XIV wieku 1 na przylegające doó budowle późniejsze*
V ćwlartoe A na gł« 0,5 m poniżej bruku dziedzlóoa wystąpiły 
warstwy osadnicze w XIII/XIV wieku, które (II a, II b, i II o) 
zawierały ceramikę stalowo-szarą i dużo koócl zwierzęcych . 
Warstwy tej zwłaszoze II a, były związane z budownictwem muro
wanym, być może z budową muru obronnego przebiegująoego po 
oai H-S zawierały bowiem odłamki oegły 1 grudki zaprawy«
Warstwy III 1 IV (próchnioe z mierzwą) oharakteryzowały się 
wyłąoznle materiałem z koóoa XII wieku« Pod nimi wystąpiły 
szozątkl konstrukcji drewnlanyoh szerokiej ulicy, biegnącej po 
osi N-8« Ulżej zalegały konstrukcje domów«

Odkrycie ulioy na spągu warstwy IV i na stropie X/VI ma,

wanyoh w roka 1968*


