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szwedzki·· Wiś ród zabytków ruchoeych na uwagę zasługują fragmenty odkrytej kani *niarki z XIV-XV wieku. Wydobyto około tysiąca przedmiotów szklanych, brązowych a. in. tarcza zegara, m M a l -  ki, sprzączki, tkaniny, przedmioty kościane 1 rogowe, żelazne okuola ekrzyri, drzwi» militaria·

KRZESK. KA6l£MA-NIWA,jp.Zbuczyn Wojewódzki Konserwator Za·woj.siedleckie bytków w Siedlcach

Badania prowadziła dr Karla Mlśkiewioz ж Instytutu Archeologii UW, Finansował WKZ w Sl*dleaoh. 
Pierwszy amon badań, Qrodzlako wozasnoArataio· vi««ai·.

Orotteisko połetoM j»et około 100 a na zachód ed skrzyto- wanJLe drogi Siedl©*-T*r*epol z boomą odobodaąoą do Kaoi*jowio, Cf̂ i£ połotenń na połwtal· od drogi rezoraea. W pozoatalej ozf- 
Aol zachowana dwa pi «ruciani« wałów i fosa*

Wykonano dwa przekopy prz·* majdam grodu i oxçéé wału www- nftna«ge, V wykopach na aajdanl* pod warstwą htmisu 1 ziaml atamMaomnaj zalegały ohi»kty zagłębiom w calec, Były to trzy
«oapodaro** oraz półzi— I attka. Jeny *>spodan»a Biały w plaâie kształt kolisty, w plonie ni »okowa ty 1 workowaty. Wyp*ł- 

nl gtno ettnowiła e » n o  bnnataa Tl rrla  ж a lw lilk q  iloialą ułamków oaramikl, w ąglaal drzewnymi 1 grudkami polepy* PÓłzlamianka 
miała w p M ie a l· kształt nlaregtiamago prostokąta, w profilu dno było LsidEo nlealwwate. Hią*s«o46 3*1 wy*»o*i£a około 55 Ш* Pvcy dnie, nad roawleczooym paleniskiem «budowanym z prsapalo· naj gUngr 1 ntallosmyoh bamleml  polayoh wystąpiła 25 om cruboA- oi warstwa feoéci. zwierzacyx*. Poza koAćmi w wypałaleku połtl·«—ItrH odkryte chtfcą ilo*6 fragmentów o«raaiki, z którym zrekom- struowaoo 6 neozyń, Wyekaplorowmne taft <hi£* grudy polepy poeho- dsąoe z rumowiska Aeian, ułamki prażaicy i wiele vqgli drzwnyoh, Oac«alka s tego obiektu, podebal· Jak Ł z innyoh céçAci wykopu 
była lapłcaA ręom ia i  słabo о П м ш а ·Krawędzi· wylewów obtmoanoa silniej. Ornament stanowiły tłobki dookolne oraz wlalokrolm 1 pojedyncza linia falista« ryta płytko 1 aiattknaol·«

Fratoop przaz wał wykazał brak w taj częJcl koestrukojl drewnianych* Wał był uaypaoy z nawiezionej gliny» umocniony od zewnątrz kanionlami.
W toku badać znaleziono w warstwie ziemi pod burnusem fragmenty trseoh noAy Żelaznych, ргмАИк ж rótowago łupku i krąłak 

gliniany s otworem w Arodku /elftank/·
Wstępni* datować nożna grodzisko w Krzesku na okres VII - IX w. i fiwi


