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SnCUBOt po«. Mogilno Museum « Inowrocławia
Zakład Antropologii Btnlcsnej 
1 Regionalnej Uniwerayteta in. 
Adana Mioklawioaa w Poananla

Badania prowadsilit mgr mgr Janusa Piontek 1 
Oaaaław Sikorski. Plnanaowalit folweraytait AM 
w Poananla i FKB w Mogilnie. Plarwasy aeaon 
badań. Omentarsysko 1 osada woaeanodrednlo- 
wleoane.

Stanowlako jest połośone pray rotundsia dw. Prokopa 1 ba- 
aylioa dw. Trdjoy.Tegorooane badania były kontynuaoja prao 
prowadaonyob tutaj prses Z. Pleosyńsklego a ranienia Komisji 
do Badań nad Poosątkaml Państwa Polskiego. Zadaniem ekepedyoji 
wykopaliskowej było aohwyoanle wsohodniej i aaohodnlej granloy 
alokallaowanego omentarayaka woaeanodrednlowleoanago pray kod* 
olele dw. Prokopa.

ł  wykopie Z nałożonym na weobdd od rotandy dw. Prokopa 
nad gliniastym oaloem salegała warstwa a wesesnodrednlowleesną 
oeramiką. Mlążesodó warstwy wynosiła ok. 20 cm. Oprdoa naosyń 
waratwa eawierała dużą llodd łaaek i odoi rybiob. Kodoi swie- 
raąoe były nielloane. Powyżej anajdowała się waratwa popiołu a 
kawałkami węgla draewnego i polepy. Bad tym anajdował się wiel
ki wkop. wypełniony grasen ceglanym i naprawą wapienna. V gro
sie tkwiły fragmenty oeramioanycb płytek posadskowyoh. ułamki 
naosyń dredniowieosnych 1 howożytnyoh oras kodol swiersęoe.

Waretwę aalegajaoa tuż nad oaloem można datować na podsta
wie ceramiki na XII w. Wkop a grusem jeat najprawdopodobniej 
poBostałodcle po przebudowie kodoloła dw. Trdjoy na pooaatka
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XVIII w.
W wykopie II, założonym na zaohód od rotundy, powyżej 

brunatnej gliny stanowiącej oalec, znajdował 8lę wkop wypełnio
ny gruzem ceglanym i grudami zaprawy wapiennej.

W wykopie III położónym na zaohód od rotundy, powyżej gli- 
nlaatego oaloa, zalegała warstwa spalenizny. W warstwie tej 
tkwiły nieliozne fragmenty ceramiki wczesnośredniowiecznej, ana
logicznej do oeramlkl z wykopu I. Na podstawie oeramikl warstwę 
datować można na XII w. Mały zakres badań nie pozwala na dokład
niejsze określenie warstwy. Warstwy położone wyżej zawierają 
gruz ceglany, ułamki ceramiki średnlowleoznej 1 nowożytnej.

W wykopie IV zlokalizowanym przy booznym wejśoiu do kościo
ła św. Trćjoy natrafiono na trzy warstwy grobów azkleletowyoh. 
Ogółem wyekaplorowano 11 grobów. Trzeoią warstwę grobów, która 
jest wkopana w oaleo datować można na koniec wczesnego średnio
wiecza.

Stanowisko nie jest zagrożone.

STYRMBN, okr. Ruse Zakład Aroheologli Wozesno-
stan. Kaleto średnlowleoznej IHEM PAN w
Bułgaria Warszawie

Badania prowadził prof. dr Witold Henael.
Finansował IHEM PAN. Szósty sezon badań.
Grodzisko wczesnośredniowieczne /VIfXIV w./.

Poszukiwania skoncentrowano w części północno-zachodniej 
oraz północnej dawnego grodu. Objęto nimi obszar o powierzchni 
przeszło 3000 n? . Najważniejsze wyniki badań przedstawiają się


