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Południową granicę wykopu stanowi mur szerokości 2 m prostopadły 
do muru zamku i spojony z nim w partii fundamentowej. Warstwy średnio
wieczne opadają stromo w kierunku zachodnim, tworząc wał przecięty póź
niejszym murem zamku. Jądro wału stanowi szary piasek, natomiast płaszcz 
wykonano z gliny plastycznej, nakrytej warstwą przepalonej polepy glinia
nej i spalenizny zawierającej sporą ilość ceramiki XIH-XIV wieku. Odkry
ty wał wraz ze stołpem odsłoniętym na dziedzińcu zamkowym tworzył naj
starszy obwód obronny w miejscu późniejszego zamku. Oprócz ceramiki
XIII-XIV-wiecznej, znaleziono fragment silnie skorodowanej kolczugi oraz 
masywne, żelazne widły bojowe.

Badania terenowe zostały zakończone.
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Badania stanowiły kontynuację ubiegłorocznych prac, i koncentrowa
ły się w środkowej części majdanu. Z trzech wykopów - pierwszy o rozmia
rach 10 x 4 m był zlolmdizowany bezpośrednio przy wykopie ubiegłorocznym, 
gdzie odkryto część dużego domostwa z zawartości około 1000 sztuk przed
miotów metalowych, w przeważającej części grotów bełtów do kusz.

Eksploracja wykopu 1 pozwoliła na uchwycenie krawędzi północnej wspo
mnianego domostwa i dostarczyła dalszych zabytków metalowych, głównie mili
tariów, narzędzi i domowych przedmiotów użytkowych. Fragment domostwa 
uchwycono na długości około 8 m, przy szerokości od 4 do 6 m. Wykop ten 
poświadczył również, że domostwo to uległo gwałtownemu zniszczeniu w wy
niku pożaru, co w świetle źródeł pisanych odnieść można do wypadków wojny 
polsko-krzyżackiej, tzw. głodowej, w 1414 r .

Dwa wykopy badawcze o roznżarach 4 x 4  zlokalizowano na przedłużeniu 
wykopu 1 dla uzyskania wglądu w układ nawarstwień pozostałej części majda
nu. W wykopie pośrodku majdanu natrafiono jedynie na kamienny bruk, wyzna 
czający pierwotny poziom użytkowy grodu, oraz na część drugiego domostwa, 
znacznie mniejszego i uboższego w treść kulturową.

Badania w Słoszewach potwierdziły późnośredniowieczną  ̂hronołogię 
obiektu i wykazały jednofazowe, dość krótkotrwałe zasiedlenie grodu.


