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Wykonano drugi przekop przez całość platformy grodziska, w zdłui o si pół
nocny-zachód - południowy-wschóĄ długości 35 m , szerokości 5 m , Potw ierdzo
no obserw acje poczynione uprzechiio o koncentracji zaw artej warstwy kulturowej
na obrzeżach,W centrum odkryto pojettyńczę, nie-określone jam y, przeważnie bez
zaw artości zabytkowej .W pobliżu stoku północno-zachodniego stwierdzono znaczną
strom o ść pierwotnego zbocza, przykry tego grubym, ponad 2 m płatem warstw
spływowych 1 niwelacyjnych, w górnej p artii z wyraźną zaw artością ceram iki
XI w.
W przeciw ległej, południowo-wschodniej p artii, odkryto pod nieregularnie
zalegającą warstwą XI w, - komjleks VI w. Składały się nań: 1» jednolita w ar
stwa paleniska: 2, dwa równoległe szeregi jam po słupach, w tym 1 p arzyste,
usadowione wzdłuż kraw ędzi; 3. skupisko kamieni polnych; 4, rozsypiska b ie r
wion na stoku. W arstwa paleniskowa zaw ierała, podobnie jak w latach ubiegłych,
fragmenty ceram iki, kości / w tym rozdrobnionych - ekalcynowanych/, liczne
ziarna zbóż oraz zabytki jednostkowe - £ów nie p rzęślikl gliniane, fragmenty
foremek odlewniczych, fragm ent kościanego grzebienia i szydło rogowe, bransoletę
i sprzączkę do pasa z brązu itp.
Badania będą kontynuowane,
INOWROCŁAW

Muzeum im , J , Kasprowicza

Stanowisko 19 a

w Inowrocławiu
Badania prowadzili m gr Czesław Sikorski
/a u to r sprawozdania/ 1 m gr Roman Doma
gała, pod kier ownictwem p ró f.d r K azim ierza
Ż urow skiego, F inansow ali WKZ w B ydgoszczy

1 Prezydium MRN w Inowrocławiu, Pierw szy
sezon badań. Kościół' i klasztor franciszka
nów z 1 połowy XH[ w.
Podczas przebudowy Placu Obrońców Pokoju , pod którym spodziewano się
reliktów klasztoru franciszkańskiego przystąpiono do badań archeologiczno-kon
serw atorskich, przy ukazujących się na niewielkiej głębokości

Z uwagi:

na bardzo krótki czas pozostawiony archeolbgom przez władze m iejskie 1 nie
przerw anie na placu robót budowlanych, obiekt badano rowami sondażowymi wzdłuż
odkrywanych murów.
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1/ W toku badań odsłonięto :
a/ R dlkty m uru wschodniego skrzydła klasztoru« zbudowane z cegły w wąt
ku wenty] skim,
b / m ury skrzydła północnego« zbudowane z cegły w układzie polskim«
c/ muzy skrzydła zachodbiego zbudowane z cegły w układzie wendyjaldm.
Skrzydło to należy do najlepiej przebadanych. Odsłonięto fragm ent dużego
pomieszczenia z posadzką z cegły, trak t komunikacyjny prowadzący do p rze skle
pionego kolebkowo niewielkiego pomieszczenia ze szczątkam i wielkiego pieca.
Pom ieszczenie to było połączone z kominem. Piec ten w zestawieniu ze znale
zioną płytką ogrzewczą pozwala przypuszczać, że niektóre pomieszczenia k laszto r
ne miały ogrzewanie centralne systemu rzymskiego.Odsłonięto również dokkonale
zachowane ark a ty krużganka jednego z wiry da ty klasztornych.
W gruzie zalegającym przy murach znaleziono detale architektoniczne, głów
nie cegły profilowane i fragmenty cegieł polichromowane. Zachowana wysokość
murów

wynosi średnio 2.5 m . pomiędzy koroną m uru a jego stykiem z kam ie

nną ławą fundamentową.
Wąskie wykopy i szybkie tempo prac nie pozwoliły na doprowadzenie wyko
pów do calca.
2/ W wykopie usytuowanym w przejściu pomiędzy budynkiem biblioteki m iej
skiej i budynkiem teatru odsłonięto m ury prezbiterium kościoła i część pom iesz
czeń wschodniego skrzydła klasztoru.
a/ prostokątnie zamknięte prezbiterium zbudowane je s t z cegły w układzie
wentyjskLm. wnętrze muru je st wiązane.Szerokość murów wynosi 156 cm. zacho
wana wysokość 3.5 m do stopy fundamentu. Rozstaw ścian wewnętrznych prezbi
te riu m wynosi 9.86 m.W narożach prezbiterium zachowały się służki z ceram icz
nych kształtek, wsparte na bazach z wapienia ozdobione szponem w k sz tałcie
lwiej głowy. Zewnętrz naroże prezbiterium bez skarp i lizen .
b/ do muru kościoła przylega dostawiony na styk m ur wschodniego skrzydła
klasztoru. Po usunięciu XIX wiecznych murów i gruzu, odsłonięto posadzkę po
m ieszczenia klasztornego / Z akrystia ? / wykonaną z twardej szlichty wapiennej
około poł, XIV w. Poniżej posadzki zalegały warstwy kulturowe, z których naj
s ta rsz a

datowana została na 1 poł. Xm w. W warstwach kulturowych znalezio

no sreb rne monety XHI i XTV w ., niewielkie płytki ze złota, dużą ilość bardzo
drobnych okruchów złotych, rubin i około 200 pereł z których 60 zachowało się
nieuszkodzonych. Na uwagę zasługuje również morionowy pacior różańca, srebrne
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i brązowe okucia szkatułek, brązowe okucia Inkunabułu, komplet przyborów do
szycia, znaleziono również szybki witrażowe wraz z ołowianymi oprawkami,
oraz dwa plony m urarskie.
Na podstawie dokumentów pisanych, techniki budowlanej i straty g rafii zakła
damy czas budowy kościoła na 2 ćwierć Xm w ., a klasztoru na poł. XIII w«
P ra ce będą kontynuowane, a mury kościoła klasztornego, po zabiegach
konserwatorskich będą eksponowane jako trw ała ruina.
JANKOWO, pow.Inowrocław

patrz

okres halsztacki

JANUSZOWICE, pow. Miechów

Pracownia ArcheologicznoKonserwatorska P .P . PKZ
Oddział

w Krakowie

Badania prowadził m gr K .Buszydlik.
Finansował WKZ w Krakowie. Pierw szy
sezon badań. Osada z wczesnego średnio
w iecza, neolit/ ? / .
Prowadzone prace ratownicze częściowo zniszczonej osa^y. Odkryto sześć
jam o średnicy 2-3 m , zarysie owalnym, wypełnisku próchnicznym z węglem
drzewnym i grudkami polepy. Znaleziono w nich kilkadziesiąt fragmentów c e ra 
m iki, wióry 1 odłupki krzem ienne oraz fragmenty kości.

Przypuszczalnie

jedna z jam , zaw ierająca zabytki krzem ienne pochodzi z okresu neolitu, pozosta
łe - z wczesnego średniow iecza.
Dalsza część stanowiska badana będzie w przyszłym sezonie badawczym >
JUSZKOWO, bow. Gdańsk
Stanowisko 3

patrz

epoka brązu

KAJLDUS, pow. Chełmno

Katedra Archeologii
Uniwersytetu M. Kopernika
w Toruniu

Badania prowadzili m gr Wiesława MatuszewskaKolowa 1 m gr Andrzej Kola, m gr Ryszard Boguwolski. Szósty sezon badsń. G rodziska wczesno-

