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dzą z garnków, mis, talerzy,-dzbanów i patelni. Odkryte ułamki kafli na
leżą wyłącznie do typu kafli składanych. Zdobione są reliefowym ornamen
tem roślinnym i geometrycznym. Obok fragmentów bez polewy wystąpiły fra 
gmenty z polewą jednobarwną /najczęściej zieloną/ lub wielobarwną /kolo
ry: biały, niebieski, żółty/.

Najstarsze fragmenty ceramiki i kafli można datować na XVII w. nie
wykluczone jest datowanie wcześniejsze.

Wały miały najprawdopodobniej znaczenie gospodarcze / w ał/.

Badania nie będą kontynuowane.

BOCHENIEC, pow.Jędrzejów patrz
wczesne średniowiecze

patrz - 
średniowiecze

patrz
średniowiecze

Pracownia Archeologiczno- 
Konserwatorska P .P .P K Z  
Oddział w Krakowie

Badania prowadziła mgr Czesława Kozak, Finanso
wał WKZ Kraków. Piąty sezon badań. Zamek /XV- 
XX wiek/.

ńadania miały na celu odsłonięcie elementów obronnych wzgórza zam
kowego. Wykopy założono na stoku północnym, zachodnim i południowym.

Na stoku północnym odsłonięto górną część nasypu w formie wału. 
Wydobyte nieliczne ułamki ceramiki datują ogólnie nasyp na okres średnio
wiecza.

W wykopie na stoku zachodnim odsłonięto pozostałości nasypów i po
ziomów komunikacyjnych. Z powodu braku materiału zabytkowego nie określo
no czasu powstania tych elementów.

CEDYNIA, pow. Chojna 
Stanowisko 12

CZERSK, pow.Piaseczno 

DĘBNO, pow.Brzesko
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W wykopach położonych na południowym stoku wzgórza zamkowego 
odsłonięto pozostałości wału o konstrukcji ziemnej. W oparciu o znalezio
ną ceramikę wykonanie wału można odnieść do XV wieku, wał ten nadsypa- 
no w okresie od XVI do XVII wieku, łagodząc ostrość stoków.

Następnym etapem prac ziemnych było podniesienie i wyrównanie 
terenu pod założenie ogrodowe funkcjonujące do czasów współczesnych.
Z powodu braku materiału zabytkowego nie określono czasu założenia gro
du.

W przyszłych sezonach badawczych przewiduje się kontynuację prac, 
zarówno w obrębie już wykonanych wykopów, jak i założenie wykopów uzu
pełniających.

FROMBORK, pow.Braniewo patrz
Stanowisko 4 średniowiecze

GOLCZEWO, pow.Kamień Pomorski patrz
średniowiecze

GRABOSZYCE, pow.Oświęcim Pracownia Archeologiczno-
Konserwatorska P .P .PK Z  
Oddział w Krakowie

Badania prowadził mgr Kazimierz Buszydlik. Finan
sował WKZ Kraków. Pierwszy sezon badań. Dwór 
obronny /XVI-XX wiek/.

Dwór obronny usytuowany na północnym krańcu wsi, na skraju wznie
sienia ponad łęgami zalewowymi Skawy, a zarazem w węzłowym punkcie bro
dów na Skawie i Wieprzówce.

Według przekazów historycznych obiekt ten został ufundowany w la 
tach 1570-80 przez sekretarza królewskiego Dziwiszą Brandysa. Dwór jest 
budynkiem wzniesionym na planie prostokąta, otoczony w podkowę szeroką, 
suchą fosą, otwartą na wschód ku dolinie Skawy.

Badania miały na celu uzyskanie wstępnej orientacji w stratygrafii 
obiektu i ewentualne uchwycenie historycznych poziomów użytkowych, głów
nie wewnątrz budynku /w piwnicach dworu/. W piwnicach budynku, jedynie 
w dwu z siedmiu objętych badaniami piwnic uchwycono XVII-wieczne poziomy


