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Obiekt 3 uobeyoono « pełni dopiero ne gżebokośoi 75 ем, posia
dał formę prostokąta o wymiarach 220 x 160 ea. Obiekty 4 i 5 aabeapieosono w o·lu całościowej eksploracji w naatępnyoh latach. Odsłonięty « rejonie wspomnianego garbu terenowego oble- 
kt 6 wbrew praypuSBcaeaioa aie etanówił fragmentu fosy.

Wąskim /300 co/ wykopem praeolęto dwa nakładające się na 
aieble obiekty mieeakalne/?/, które pierwotnie tworayły aa?a*~ n* ogaiwo łańouoha domostw, ciągnącego się wsdłuft oarbu terenowego, Sytuacja aabudowy « tejpartli grodaisU. nie Jest jed
nak wyjawiona.

Znaleeiono około 1400 ułamków naosytf, Jedno oałe, nói ée- 
laaaqr, 2 nieokreślone preedmioty ieleśne,* węgle draewne, pole
pę i jroóci ewierstftJFstępaa analisa oeramiki poswalc. ustalić 
okres funkojonowania badanej osady na X^HX wieku.

W pobliiu grodsiska natrafiono aa dwie osady otwarte a te- 
got okresu.
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nntSXVO. ra.Łeein Kuaeun w Qrud«iądeuwoj.toruûakie Polskie Towanqretwo Arcbeologioe-
8ta*ovisko 1 ne i KumlsmatyocneOddalał w Oru&siądau

Badania prowadaili mgr Marian Kochanowaki i agr 
Rysaard Boguwolskl /antor eprawo «łania/. ïlnaa- 
sował WKZ « Toruniu i Uraąd łtiaata 1 Oalay ш Ła- alnie. Drugi aeson badań, drodaisko weseanośred- niowiec*ne/IX/X - XII w./.

Badania kontynuowano я 6 wykopaoh o roamiaracb 4r5 z 4»5 a w układzie eeeregowym po linii północ - południe praeoiaająe 
majdan obiektu na całej długości, Wykop TI /AisJ-7* ów.O/ atano- wił praekrój prsea wał « Jego południowej cięści. We weaystkioh wytoopaeh atwiardsooe występowanie jednaj warstwy kulturowej o ■ląśawoAoi około 2$ om, słabo nasyconej materiałem ruchomym.Siady »«budowy wnętrea grodu etwierdaono Jedynie w partiach prey- 
wałewyoh, natomiast iroaek majdanu «rodu nia posiadał iadnyon atałyoh elementów oaadnic*yah. Bajoiekawsae reaultaty osiągnięto w wykopie VI, gdaie икуекапо przekrój wału* Saerokośó jadra 
wynosiła 4,2 а, a«£ wysoko*6 najwiękssej jego kulaOnaoji o5 om. fftwierdaono, Ae cłówny trzon wału wemooniany był drewnianą kon- 
atrukoją preekłaakowa, a jaj ślady saohowaÿy aię w dolnych par- 
tlaoh wału* W spągu Jądra wału »stąpiły o stery poaionr, ałabo esytelmych w profilu, konstrukcji drewnianyoh «ioàorqroh a bie
rwion o długoael około 130 om i grubośoi 8-12 cm, preekładanyoh 
warstwami gliny i piasku, Ułofcone były prsewaftnie proet opadła do Magu wału.

Ołuronoloeię grodu mofcna aaliosyó do nłodasych faa woeea- nego średniowleosa /X - III wieku f  na podstawia atratygrafll warstw oaadnlosyoh oras uayakanyoh materiałów zabytkowyoh.



Liozne élady spalenizny, spra*oim я ogniu g lin a  esoseeólnle 
w badanyob partiach wału, я■kasują паргвуояупе sagł&dy grodu, 
która n astąp iła  sapami· na pruełomle 111 1 X III «leku . *  ok- 
r « « l ·  in ten sy fik ao jl najasdów pruskich na tereny siemi cheł
m ińskiej.

Badania będą kontynuowane.
M ateriały słoftone aą « Museum « Orudslądzu.
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WYŁAZŁÓW FP Pracownie Konserwacji Zabyt-
woj.sieradzkie ków Pracownia Badawcza Arohaolo-
Stanowieko 7a i 7b gioano-Konserwatorska

Oddział w Poznaniu

Badania prowadził mgr Marek Сwetaoh.Finansowa
ła Okręgowa Dyrekoja Qoepodarki Wodnej w Posna- niu* Drugi aeson badań. Osady eeaonowe i okre
su woEeenoérednlowiecxnego /fasy В 1 0/.

Prвеbadano 34 ary odkrywaj ąo 145 obiektów archeologicznych. Wdród niob dominują paleniska oraz obiekty typu gospodaroeego /Jaoy zasobowe, pieoe, wędzarnia, studnia/.
W centralnej partii atanowlaka 7a odkryto élady zagrody dla by
dła.

Zbiory znajdują eię w Praoownl Konserwacji Zabytków Oddalał Poznań.
Prace wykopaliskowe zakończono.

ZAKBZKW, «.Tarta woj.sieradzki· Stanowleko 11
patrzokrea lateński

ZŁOTÓW 
woj.pilski· 
Stanowisko 3

Museum Okręgowe w Koszalinie

Badania prowadzili mgr Ignacy Skrzypek /autor sprawozdania/ 1 mgr Henryk Janooha*Plnansowa- ło Museum Okręgowe w Pile poprzeć Koszaliń
skie Towarzystwo 3połeozno-Kulturalne.Trseoi 
sezon badań. Oeada wozeenoćredniowieoaaa i tfrednlowleoona oras zamek średniowieczny.

Badan· stanowisko, położone Jeat w północno-zachodniej esę<-


