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Ilości ceram iki czerwonej. Wystąpiło dużo fragmentów naczyń pole
wanych - datowanych na drugą połowę XV wieku.

Z Innych zabytków odkryto 5 ostróg  /o stro g i typ III z kółkiem 
gw iaździstym /, datowanych na XIV wiek, a także późniejsze. Znale - 
ziono także 2 figurki przedstaw iające postać kobiecą - 1 ceram iczna,
1 gliniana, być może są  to średniowieczne szachy? Odkryto także
2 fragm enty przedmiotów miedzianych; ozdobny nit i  b laszkę orna
mentowaną. Ponadto na osadzę odkryto szk ielet konia, a także duże 
ilości spalonego ziarna o raz  grochu.

Na podstawie ceram ik i i  ostróg  wyżej wymienioną osadę należy 
datować na okres późnośredniowieczny - XV wiek.

Nie odkryto żadnych śladów chałup, a biorąc pod uwagę ilość  
zabytków /fragm enty uprzęży l o s tró g / odkrytych na tak niewielkiej 
powierzchni, należy przypuszczać, że mamy być m oże do czynienia 
z wiejskim gródkiem  rycersk im , a nie z typową osadą m iejską.

Badania będą kontynuowane.

JEZIORO ZAMKOWE, gm.Koronowo Klub A rcheologii Podwodnej
woj. bydgoskie "Tryton "
Stanowisko 1 w Bydgoszczy

Badania prowadziła m gr Olga Rom anowska-Gra
bowska. Finansował WKZ w Bydgoszczy. Czwarty 
sezon badań. P enetracja  podwodna przy ruinach 
średniowiecznego zamku.

Kontynuowano podwodne badania realizowane w ram ach wyzna
czonych sektorów, o wymiarach 10 x 10 m obejmujących te ren  jez io ra  
między wyspą a półwyspem, na którym wzniesiono w XIV wieku zamek.

Efektem prac było wydobycie licznych zabytków ruchomych - jak 
bełtów, kusz /zachowanych w ca ło śc i/, kafla z wizerunkiem o rła  dat. 
na XVIII wiek, flaszy podróżnej z XVIII wieku, osmolonych żagwi wy
puszczonych z łuku w kierunku wyspy, szkła witrażowego, dachówek 

etc.

Ponadto płetwonurkowie zlokalizowali bród biegnący od zamku 
do wyspy, zbudowany z grubej wartet wy gałęzi drzew iglastych i drob
nych kamieni«
P enetrac ję  utrudniała późna pora jesien i, w której prowadzono powyż
sze badania oraz gruba ponad 2-m etrow a warstw a mułu, zalegająca 
w jez io rze .

JEZIORSKO, gm. W arta
woj. sieradzkie
Stanowisko 4
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