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kościoła, gdzie odkryto elementy późnoromańskiej i gotyckiej przebudowy tej partii obiektu.
Badania będą kontynuowane.

MORACZEWO, gm.Łubowo Muzeum Archeologio zile
woj.poznańskie w PoznaniuStanowisko 1

Badania prowadzili mgr Czesław Strzyżewski 1 mgr Mateusz tastowieoki pod kierunkiem dr .Wło
dzimierza Błaszczyka· Finansował WKZ w Pozna· nlu. Pierwszy sezon badań, drodzlsko wczeano- średniowiecme.

Znane z literatury grodzisko w Moraczewie Jest położone około 2,5 ka na zachód od jeziora Lednickiego, a około 0,6 km 
na północny - zaohód od szosy prowadzącej z Pobiedzisk do Gniezna· Znajduje się na północnym skraju polodowcowago wyniesienia wyróżniaJąoego elf w równinnym krajobrazie.

Podjęte badania w 1977 r. są integralni· związane X realizacją Szlaku Piastowskiego, a obiekt zostanie udostępniony społeczeństwu dla celów turystycznych po zakończeniu prac taranowych.
Omawiany obiekt należy do typu grodzisk pierścieni crwa tych /dwuczłonowych ?/ 1 posiada kształt owalny. Obeonl· grodzisko posiada wymiaryi 120 /N0 - SW/ x 103 a/ zewnętrzne/l około 73 x 42 n /wewnętrzne/. W ozęści południowo-zachodniej obiektu /orłon 1/ wysokość wałów wynosi ooeonie około 7>5 m /licząo od zewnątrz/ i około 4 a /licząc od wewnątrz/. Wały w części północno-wschodniej grodziska /ozłon 2/ uległy silnej nlwelaejl 1 posiadają obecnie wysokość 3-5 a.
V 1977 r· pracaai badawczymi objęto 15 wykopów o łącznej powierzchni 375 a2, aieszczących się przy głównej osi grodziska na długości 73 ш poczynająo od wewnętrznej podstawy wału ozło- nu 1 po szczyt wału członu 2· Wykopy zostały pogłębiona przeciętnie do 0,5 - 2 a, nie doohodząo jednak w nich do poziomu calca·
W wykopach odsłonięto fragmenty kilku pasa bruków kamien

nych szerokości około 1 a, Jak również - w loh pobliżu - paleniska oraz jaay zawierające ułamki naczyń glinianych górą i całkowicie obtaczanych oraz dużą ilość fragmentów kości zwierzęcych ·
Wyróżniono 6 warstw, z których I 1 II powstały w wyniku procesu nlwelaojl terenu oraz współczesnej orki. Znaleziono w nich fragmenty naczyń wczesnośredniowiecznych, średniowiecz

nych oraz nowożytnych, ułaaki kości zwierzęcych 1 fragmenty nieokreślonych przedmiotów żelaznych. V warstwach III, IV, V i Va wystąpiły duże ilości fragmentów ornamentowanych naczyń
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glinianych datowanych główni* dé X nł^h-i koioi zwierzęcych, 
nieokreślona przadaioty ielazne 1 ornamentowany płaski prz^ilk kamienny.

Między człon«· 1 1 2  odsłonięto warstwę żwiru wraz z kon- 
strufcoją dużych kamieni, które soins Łączyć prawdopodobnie z pod
stawą wału poprzecznego, oddzielającego oba człony, Jednoczę fala 
etwierdzono, 1« strop warstwy kulturowa^ na aajdanl· członu 1 wy
stępuj· około 3*5 - ч ■ wytej od pozioeu stropu warstwy kulturo· wej oa Majdanie członu 2·

Materiał £rddłowy znajduje się w Musetm Aroh*ologic*ny« w Poznaniu.
Prac« będą kontynuowana.

MYSUBÖRZ Myélibcrski· Towarsyetwo
woj, gorzowskie Kulturalna

Etodania prowadził «fr Bogusław Bo Janowski. Flnanao- wało Myślibor»kie Towarzystwo Kulturalne, Pierwszy 
sezon badań. Grodzisko wezeaaodradniowiaM»· /VIII· X/?// ота« ilady oaadnlotwa я »krasu halsstaeko- 
lateÀeklego n i  »

Grodzisko o powlertofcsil około 4000 ■* połotoea ieat na pdł- wyapi· wackoMego brzegu } n i m  Hydllborskiago. Byle ono ozęi- oiowo Ь«4м>· w enwle Ii wojny 4wlttov»J i w latMk pdęćdslesią- tyoh XX wieku.
Badaolaad okjęte obszar « powlereohKl 7? ■?· w saobedniej ozędel fMildtt, | Ш *  sałodooo dwa wykopy WHtoiadł· do Maju walu, Starano się uotowyoić oządo najdanu, oątą partię przywałową oraz przeciąć wał ,
и ц й а о ^  waratwy »aadniez*j w partii pr*ywałov*i wynosiła 

150 on. Odsłonięte nawarstwiania wału wynoaaą około 210 о·. V partii prsywalwaj, w «sntvi« o barwi* brunatnoMernsj odkryto po- 
zoctółeeol pieca kopulasta^» wailMionego posa zabu&ewaaiaaŁ/?/· Prewdepedobale złudy! da ulÿtttu w goepedarstwi· dwaewyn. Warstwa 
aMrl4t*ała łtoloi awier*ęe«» ptasi·, rybi· kręfl, oioi i łuski. 
Znaleziono - groty straał, nlotaeżak, oloeło, fragnsnt krzesiwa 
z klamrą, jlerddottek brązowy srebrzony* Na sam ptlaą uwagt za- sługuj· odkiy ta w stropi« warstwy osadnlozaj Jednostronni# bita 
■онпи opętane· - brtdctaat.V odałonlętyofa nawarstwlaniaoh wału drawal«ao-iieans«o, kilkakrotni· spalonego i odbudowywanego. zdecydowanie doalnuj» oera- 
alka wczescoAreteiowleozna, prcęalikl 1 kodoi zwierzęca. V taj 
ozędci grodziska wystąpiła oeranika, prawdopodobnie balaztacka 
lub lateńska, ktdra pochodziła s oczyszczania 1 wyrównywania ■ajdanu grodu 1 «ostała użyta wraz z zianlą do budowy wałów.


