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Badania prowmdilła mgr Katarzyna Szurkowska pod kierunkiem 
dr Gabrieli Mikołajczyk. Finansowało n^.p.p, v Gnieśnie, 
Drugi sezon bad ait. Wczesne średniowiecze ~ relikty katedry 
romańskiej /podgrodzie/.

Kontynuowano prace o cfiakterze uzupełniającym. Badania prowadzono w nawie północnej /wykopy V, VA/ 
oraz w nawie głównej /wykopy Г-Г1Г/,
WLnawie północnej odsłonięto fragment fundamentu absydy, a na obszarze bezpośrednio na wschdd od niej 
/aneks/, w sąsiedztwie płyty nagrobnej z inskrypcją łacińską odkryto część grobu z obudowę kamienną, 
ze szczątkami 2 osobników W skupisku czaszek ludzkich /znanym z badań z 1959 г./ zarejestrowano 7 

dalszych Czaszek.
W nawie gŁćwnej przygotowywano teren pod przyszłą posadzkę. * wykopie ГТХ natrafiono na kilka tkwią
cych w calcu obiektów, w postaci; kolistych janek. /jamy posłupowe?/, tf wykopie π  natomiast eksplorowa
no warstwę III /intensywnie ciemna próchnica -z domieszkę spalenizny/ zawierającą duią ilość fragmen
tów ceramiki /X, XI w./, trzdłui obudowy filaru III odsłonięto układ kamieni stanowiący pozostałość 
nie istniejącego ju± w chwili obecnej muru romańskiego* tf wykopie П  i Г, w związku z konserwaoją 
posadzki romańskiej połączoną ze zdejmowaniem płytek, wyrównano teren ponlàej posadzki* tf czasie prac 
odsłonięto nieznany dotąd fragment posadzki /wykop i/.

tf wynika badań uzyskano liczną ceramikę wczesnośredniowieczną oraz pojedyncze fragmenty cera* 
miki kultury pomorskiej■

Materiał i dokumentacją s badań zhajdują się w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnie śnie.
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Badania prowadziła mgr Dorota Rudnicka. Finansował wkz w 
Gdańsku« Czwarty sezon badań* Cmentarzysko płaskie z okresu 
wpływów rzymskich 1 osada średniowieczna*

Badanie miały charakter ratowniczy.

odkryto - częściowo uchwycone dwie pół ziemianki',, X uwierały one nieliczny 1 bardzo rozdrobnio
ny materiał ceramiczny datowany na χΐΐνχιΐτ w. oraz kilkanaście bryłek polepy. Ponadto w jednej z pół- 
ziemianek odkryto gwóśdś Łeiazny.

Materiały 1 dokumentacja badań przechowywane są w Muzeom Archeologicznym w Gdańsko.
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