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Badania prowadzili dr Andrzej Kola, mgr Gerard Will«, Finansowała Rada Główna Socjallstyca- nego Związku Studentów Polekich. Badania prowadzono w ranach Ogólnopolskiego Obozu Studen
tów Archeologii. Pierwszy eeкоп badań. Moet 
/IZ-III w./.

Bedanie prowadzono metodą eksploracji podwodnej w obrębi· półfceeorm zatopionego na dnie jesoria 1 obejmującego odcinek reliktów mostu. Półkeeon o rozmiarach 8x12 m atanowił ш ш с т  kon- 
e trakcję w opero lu o którą ·porządzono я latkç lolnllzacji prze
strzennej dla Inwentaryzacji badanego obiektu.

Badany obiekt znajduje eię я środkowej partii Jeziora Bo- bęcinektego - Wielkiego. Moot łączył pierwotnie wschodni brzeg 
je«lora z eyspe na której znajduje się grodzie ko wcseenoirednio- wieczne z li-аXI wieka* Relikty mostu w poetaci pionowo wbitych pall - filary moetu - oraz rumowiska konstrukcji nawodnyoh, *a- legają na przestrzeni około 150 m na głębokości do 6 и. W ramach powierzchni półteesonu badawczego odkryto łąeanie 107 pali 
pionowych o przeciętnych średnicach 20-25 ca i 44 pale poziomych konstrukcji« Układ zalegania reliktów filarów moetu pozwala przy- puesczeó, 1* mamy До ©eynienia z kilkom fasami użytkowania tego obiektu* Koncentracje pall pionowych w poeteol wleóców konstruk
cyjnych zawierających b—8 pali. stanowiących pozostałości filarów, przemawia га wyjątkowo eolidaą bodową moetu o niespotykanej, 
Jak dotychczas na naszych terenach konstrukcji·

V obrębie reliktów »ostu odkryto fragmenty паскуй glinianych, szczątki коеtne zwlersąt, drobna elementy konstrukcyjne momtu, oraz drobne przedmioty metalowe» n*ln. dwie złote blass- kl - prawdopodobnie półfabrykaty.
Moet bobfroińeki datować można wstępnie na okres od U  do XII wieku materiałem ceramiczny* odkrytym w obrębie mostu, któ

ry charakterem odpowiada »bytfcoe ceramicznym uzyskanym w trakcie rówHoczeenych badań na grodzisku.
Dokumentacja oraz opracowane wyniki badań złoion· będą w archiwum Instytutu Archeologii Etnografii UMK w Toruniu.
Fraoe podwodne w Bobeoinle będą kontynuowane w remach ogólnopolskich obozów szkoleniowych studentów archeologii wegyetklch uceelni krajowyoh*
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