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Badania akonoentrowano główni* na majdanie gdzie przebada-
2no obazar o pow* 33 ■ • W trzech założonych wykopach pod cien

ką powłoką próohnloy pojawiła elę od 16-20 cm grab. warstewka 
przypalonej ziemi koloru oeglaetego. Yfystąplła ona głównie przy 
krawędzi majdanu grodelBka nie stwierdzono jej natomiast w 
ozęóoi środkowej. Warstwa ta zawierała duża ilości polepy, węgl 
li drzewnyoh, a także sporo oeramiki, którą podzielić można 
na dwie grupy i

a/ oeramlka starsza toozone na kol* bez polewy 
b/ oeramlka młodaza toczona na kole z polewą.
Z najolekawazyoh zabytków ceramicznych należy wymienić 

fragmenty brzegów naozyś o krawędzlaoh rozwiniętych, ułamki 
brzuśoów zdoblonyoh poziomymi liniami rytymi 1 falistymi, 
ozęóol den - w tym jeden ze znakiem garnoersklm.

Przeprowadzono również przekop przez stok, "fosę" i wał 
grodziska. Wykazał on zupełny brak warstwy kulturowej, która 
została zmyta i obsunęła się po stromym stoku wzgórz«. Zeohowa- 
na waratwa kulturowa, z ceramiką jako jedynym datownikiem poz
wala wyznaozyó prowizorycznie remy chronologiczne naszego 
obiektu na konieo XIII i początek XIV w. Badane grodzisko z 
raoji małyoh rozmiarów spełniać mogło jedynie rolę faktorii - 
stanloy, która w XV w. uległa pożarowi i nie została Już nigdy 
odbudowana.
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Warszawie.

Przeprowadzono małe prao* w miejsou odkryola stadni drew
nianej zniszozonej prawie oulkowloie przy praoaoh kanalizsoyj- 
nyoh. Materiał oeramiozny datuje obiekt na wiek XV.

8 T A R B  D R A W S K O  patrz wozeane órednlowleoze

S T A R G A R D  - Stare Miasto Muzeum Pomorza Zachodniego
w Szozeolnle

Badania prowadził mgr Ryszard Rogoss, M.Grzęda, w okre
sie od dn. 7-27.VII., finansowało P.P.R.B. w 8targardzle.

Od kilku lat prowadzi się na terenie Starego Miasta ba
dania aroheologiozn*, głównie ratownioee. W roku bieżąoym 
prowadzano badania nad brzegiem Małej Iny. W ozasle regulaojl 
rzeki ujawnione zoetały drewniane umocnienia nabrzeża. Celem 
poznania teohnikl i konstrukcji umoonieć oraz ewentualnego wy
jaśnienia ioh ohronologli przeprowadzono badania sondażowa 
nad wschodnim brzegiem Małej Iny.

W trakcie badać odkryto konstrukcje drewniane o przekro
ju ozworokątnym służące do umoonlenia nabrzeża. Fragment ko
listego ogrodzenie z dranlo w dolnej ozęśol zaciosanyoh oraz 
oeramikę, którą można datować na XIV, XV 1 XVI w. Badania wy
kazały, że Mała Ina była ważną arterią wodną w średnlowleozu 
1 że koryto rzeki w stosunku do dzisiejszego było szersze.


