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rysowano przekrój poprzeozny wału, rozebranego częśoiowo na bu
dowę drogi. Stwierdzono, że wał grodziska usypany był z piasku 
i kamieni. Siady spalenizny w górnej partii wału 1 na skłonie 
wskazywałyby na istnienie konstrukcji drewnianej. Na powierzch
ni grodziska znaleziono kilka fragmentów oeramikl z XI - XII w.

Wykonano pomiar sytuaoyjno-wysokośoiowy. Zabezpieozono te
ren grodziska przed dalszym niszczeniem.

8AND0MIERZ - m. Pracownia Archeologiezno-
Konserwatorska PKZ - Oddział 
w Krakowie

Badania prowadzili: mgr mgr Halina Ginter, Ozesława 
Sluaarozyk, Teofil Dębowski. Finansował WKZ w Kiel
cach. Pierwszy sezon badań. Osadniotwo wczesnośred
niowieczne, średniowieczne i nowożytne. Siady z 
okresu neolitu.

Zakres badań obejmował nadzór archeologiczny przy wykony
waniu wszelkich wykopów oraz prac ziemnych przy zabespieozaniu 
budynków Starego Miasta. Większość nadzorowanych wykopów prze
cina jedynie warstwy nowożytne, nie doclerajso do caloa. Wyją
tek etanowi wykop na Zamku, gdzie odkryto zniszczone groby sz
kieletowe z ceramiką z XIV wieku, oraz wykop przy ulicy Kate
dralnej z widocznymi w profilu jamami z oeramika średniowiecz
ną i wczesnośredniowieczną. W czasie prao przy zabezpieczaniu 
budynków prowadzonyoh przez górników odkryto: w budynku Rynek 
30 - zniszczoną jamę neolityczną, w budynku Rynek f - zespół 
naozyń z XVI wieku, przy budynku na ulicy 1 Maja 1 - jamę /?/
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b oeramlką wczesnośredniowieczną.
Badania ratownicze będą kontynuowana w miarę postępu prao 

*lennych.

SIERADZ - m. Muaaum w Sieradsu
Stanowisko 1

Badania prowadziła mgr Anna Kufel-Dzlerzgoweka. 
Finansowała FRH w Sieradzu i WKZ w łodzi. Drugi 
aezon badań* Grodzisko 1 zamek wczesnośrednio
wieczne - po czasy nowożytne /XI - XVIII w./.

Grodzisko położone jest na wzgórzu, w widłach Zegliny 1 
Warty, na terenie zalewowym, u wylotu ulioy Zamkowej.

W roku bleżąoym przedłużono stary wykop /1958-60/ o następ
ne dwa odcinki 5 x 5 m, a w ozęścl zerzłoroczneJ przystąpiono do 
odsłonięcia rumowiska ceglanego zajmujaoego blisko połowę wykopu. 
Po uaunlęolu rumowiska natrafiono we weohodnim profilu na mur oer 
glany, łukowato wygięty. Mur ten, grubości 2 m, zbudowany jest 
wyłącznie z cegieł /wątek wendyjskl/ o przeciętnych wymiarach 
26 x 12 x 9cm. Ze względu na układ 1 wielkość oegieł oraz grubość 
1 sposób wykonania fug, obiekt powyższy datować można na połowę 
XIII wieku /7/.

Wnrs*wy, na które natrafiono w wykopie były w znaoznym stop
niu przemieszane. Zabytki luśne w nich występujące pochodzą a 
rdżnych oatobów chronologicznych /od XI po XVIII wiek/. Ogromną 
większość stanowi* ułamki ceramiki - zarówno zgrzebnej, jak 1 po
lewanej. ;łó*nież dość liczne są fragmenty kafli zdobionych orna- 

t^m Maczanym i wielobarwną polewą.


