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kształcie  rozetki, wykonany z tego szlachetnego kruszcu.

P race  będą kontynuowane.

WŁOCŁAWEK Uniwersytet Łódzki
Katedra Archeologii 
w Łodzi

Badania prowadził m gr Leszek Wojda, opiekę 
naukową sprawował doc. d r Jerzy  Kmteciński, 
Finansował WKZ we Włocławku, T rz ec i sezon 
badań. Miasto Średniowieczne /XIV-XVII w iek/.

Badaniami objęto rejon  starom iejsk i.
Wytyczono 4 wykopy, wykonano 7 odwiertów świdrem  geologicz" 

nym, prowadzono penetrac ję  architektoniczną piwnic na lin ii p rzeb ie
gu domniemanych murów obronnych celem uchwycenia wschodniej i  za* 
chodniej granicy osadnictwa średniowiecznego o raz  wyjaśnienia p rze -  
biegu domniemanych murów m iejskich.

Wykop 7 , Nie odkryto żadnych śladów po m urach obronnych i nie 
znaleziono średniowiecznej warstwy kulturowej.

Wykop 8 zlokalizowany we wschodniej części Starego M iasta.
Nie natrafiono na średniowieczną w arstw ę kulturową.

Wykop 9 usytuowano w zachodnim rejonie Starego M iasta.
Odkryto dwa poziomy osadnicze, pierwszy z XVI“XVII wieku -  s ta 
nowiły go ściek i bruk kamienny, przepalona ziem ia, warstw a polepy, 
ślady spalmych belek drewnianych, kości, skupisko m ateriału  ceram icz
nego i nieliczne przedm ioty metalowe. Prawdopodobnie był to obiekt 
gospodarczy lub produkcyjny/, Drugi poziom z XIV-XV wieku dokumen* 
to wały poziomo ułożone belki drewniane, fragm enty skóry, kości i  m a
te r ia ł ceram iczny o raz  liczne szczątki pochodzenia organicznego. P rz y 
puszczalnie był to poziom ulicy średniow iecznej.

Wykop 10 załóż no również w zachodnim rejonie Starego M iasta. 
Analiza stratygraficzna wykazała przem ieszany układ warstw , który 
je s t wynikiem prac niwelacyjnych przy budowie wiaduktu mostowego. 
M ateriał zabytkowy to: szkło, kafle, kości, nieliczne przedm ioty m e
talowe 1 beczka drewniana oraz ceram ika nowożytna 1 późno średnio· 
wieczna.

Odwierty prowadzone we wschodniej częśc i Starego M iasta pozwo
liły  uchwycić granicę średniowiecznego osadnictwa, k tóra przebiega na 
lin ii ul.R ybackiej, Z odwiertów uzyskano późnośredniowieczny i średnio
wieczny m ateria ł ceram iczny oraz fragm enty skóry.

W wyniku badali uchwycono przypuszczalną wschodnią gran icę 
osadnictwa średniowiecznego, a także uzyskano pewność, że na Starym
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M ieście nie było osadnictwa starszego  niż koniec ХШ i  połowa XIV 
wieku. Stwierdzono, że dotychczasowa hipoteza o przebiegu murów 
obronnych jes t błędna.

WOLIN pa trz
w oj.szczecińsk ie  wczesne średniowiecze
Stanowisko 1

ZAKRZEW, gm . W arta patrz
woj. sieradzkie neolit
Stanowisko 11

Z BR O JEWS KO, gm . Lipie Uniwersytet Jagielloński
w oj.częstochow skie Instytut A rcheologii
Stanowisko 1

Badania prowadziła m gr B arbara  Ge dl. F inan
sował WKZ w Częstochowie. Kontynuacja ba
dań rozpoczętych w 1973 roku. Grób podkloazo
wy z wczesnej epoki żelaza, Średniowieczny 
gródek.

Podczas badań wykopaliskowych w zniszczonej' częśc i średnio
wiecznego gródka odkryto pojedynczy, dobrze zachowany grób podklo- 
azowy z wczesnej epoki żelaza. Grób ten znajdował s ię  poniżej" po
ziomu użytkowego średniowiecznego gródka w partii częściowo zniwe
lowanej w latach międzywojennych. Jest to p ierw szy grób podkloszowy, 
odkryty w dorzeczu L lsw arty .


