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WKZ we Wrocławiu. Piąty sezon badań. Podgrodzie 
z 1-szej połowy Xł wieku.

Wyeksplorowano 4 poziomy osadnicze powstałe w przybliżeniu 
między 1030 a 1050 r .  Dwa starsze  spośród odkrytych spalone zosta
ły w czasie powstania ludowego i czeskiego najazdu na Ś lą sk . W ru i
nie zabudowy spalonej i w młodszym poziomie osadniczym znaleziono 
m.in. płytki posadzkowe z kamienia, część  prawdopodobnie głowicy 
kolumny, ułamki tynku z zaprawy wapiennej pokryte śladami malowi
deł, budulec kamienny, kostkę mozaiki ze szkła oraz puchar szklany. 
Relikty te pochodzą z murowanej katedry wrocławskiej z czasów pa
nowania Bolesława Chrobrego, zburzonej w latach 30-tych XI w. 
Okres zniszczenia Wrocławia w latach 30-tych XI w. przyniósł ze 
sobą pewne zubożenie ludności, niemniej proces osadniczy nie został 
przerwany. Zanikają w tym czasie posadzki kamienne w drewnianych 
budynkach mieszkalnych, zmniejszyła się też ilość przedmiotów ze 
złota i pozłacanych oraz z innych cennych surowców, ale materiał wy- 
eksplorowanydaje świadectwo niepośledniej zamożności. W zagro
dach złożonych z budynku mieszkalnego, gospodarczego i podwórza, 
otoczonych płotem, znaleziono m .in. topór, sierpy, noże, podkowla- 
ki, paciorki szklane i z kamieni półszlachetnych, obuwie, w tym zło
cone, odważniki i kowadełko złotnicze z ołowiu, pędzel z włosia i in
ne. Do zbadania pozostały jeszcze nawarstwienia o ogólnej m iąższości 
ponad I m.

Badania będą kontynuowane.

WRONOW1CE-PAPRZYCA, gm.Werbkowice 
woj. zamojskie patrz

neolit.

WYDRZNO, gm .Łasin  Uniwersytet im.Mikołaja
woj.toruńskie Kopernika w Toruniu

Muzeum w Grudziądzu

Badania prowadził mgr Ryszard Boguwolski. Finanso
wał Urząd Gminny w Łasin ie. Pierwszy sezon badań. 
Osada otwarta i grodzisko wczesnośredniowieczne 
/!X /X  w. - XII w ./ .

Wykopaliska prowadzono w ramach programu badań nad w czes
nośredniowiecznym osadnictwem obronnym ziemi chełmińskiej.
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Badany obiekt położony jeat na wschodnim brzegu jeziora Nogac- 
kiego w odległości 700 m w kierunku północno-zachodnim od centrum 
w si. Zajmuje on półwysep wypiętrzony nad poziom lu stra  wody około 
9m , od strony lądu wysokość wału w stosunku do głównego terenu wy- 
aoczyznowego wynosi około 8 m. Majdan grodziska założony na planie 
nieregularnego trójkąta posiada wymiary, licząc wraz z wewnętrznym 
rozsypiskiem wału na dłuższej osi - 40 m i krótszej 38 m.

Sporządzono plan sytuacyjnó-wysokościowy obiektu oraz założo
no 7 wykopów sondażowych na majdanie, każdy o wymiarach 4 ,5  x 4 ,5  m 
w układzie szeregowym na osi zachód-wschód.Uzyskane materiały za 
bytkowe wykazały, iż w miejscu badanego grodziska już w 1X/X wieku 
istniała osada otwarta. W X wieku wzniesiono gród z wałami drewnia- 
no-ziemnymi. Był on stale zasiedlony aż po wiek XII.

Założone wykopy badawcze ujawniły ślady zabudowy obiektu ro z 
lokowane koncentrycznie przy wale wokół nie zabudowanego dziedzińca. 
Liczne ślady spalenizny oraz przepalona glina, szczególnie w badanych 
partiach wału wskazuje na przyczynę zniszczenia grodu, w końcu XII 
wieku, w okresie intensyfikacji najazdów pruskich na ziemię chełmińs
ką.

Badania będą kontynuowane.

WYŁAZ ŁÓW P .P . Pracownie Konserwacji
w oj.sieradzkie Zabytków - Pracownia Arche-
Stanowisko 7 B ologiczno-Konserwatorska

Oddziału w Poznaniu

Badania prowadzili dr Ryszard Mazurowski, mgr Edward 
Krause i mgr Marek Cwetsch. Finansowała Okręgowa Dy
rekcja Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Pierwszy sezon 
badań. Osada wczesnośredniowieczna.

Realizowano program rozpoznania osadnictwa pradziejowego na 
terenie przyszłego zbiornika wodnego "Jezlorsko".

Stanowisko położone jest w dolinie zalewowej rzeki Warty na za
chodnim skraju wsi Wylazłów. Badania wykopaliskowe objęły obszar 
16 arów, na którym odkryto 108 obiektów archeologicznych.

Według wstępnej analizy ceramiki osadę należy datować na fazy 
B i C wczesnego średniowiecza.

Badania prowadzone będą nadal w roku 1977 i obejmą także s ą 
siednie stanowisko - Wylazłów 7 A.


