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G r o d z i s k o

К celu powiązania czasowo-przestrsennego warstw- osadniczych, na majdanie te stratygrafią wału 
założono 4 wykopy badawcze o powierzchni około 60 я2. Usytuowanie na linii północ-południe* prosto
padle do przebiegu wała. Stwierdzono występowanie w tym miejscu 8 zespołów warstw kulturowych, w któ
rych wyróżniono ‘5 poziomów osadniczych w tym 2 г okresu późnego średniowiecz в. Dois miąższość późno
średniowiecznych warstw /około 4 metrów/ uniemożliwiła na majdanie szerofcopłaszczyznową eksplorację 
wczesnośredniowiecznych, warstw osadniczych* Stwierdzono jednak, że w miejscu styku wału i majdanu, 
bezpośrednio nad calcem, znajduje się jednorodny zespól warstw o charakterze d«oolacyjnya, w którym 
występowała wyłącznie nlaornamentowana ceramika ręcznie lepiona, przykrawędnie ob taczana, słabo pro
filowana datowana na vit w. Materiał ceramiczny pochodzący z warstw wczesnośredniowiecznych zalegają
cych powyżej można datować na VXII/IX do końca Y v. Ponadto wyróżniono dwie fazy wału, którego za
sadniczy trzon w obu okrasach stanowiło piaszczyste jądro* Bezpośrednio na nasypie walc z fazy młod
szej, po jego zewnętrznej stronie odkryto kilka warstw spalenizny o układzie wzdłużnym do linii prze
biegu wału, będących reliktami bliżej nieokreślonej konstrukcji drewnianej*

O s a d a

Zlokalizowana została na południowy-zachód od grodziską, Założono 20 sondaży o łącznej powierz
chni około 1 0 0 m2. odsłonięto 18 obiektów o funkcji gospodarczo-produkcyjnej, wśród których zare
jestrowano nu In, 1/ nieregularnie prostokątną pćłzlemiankę /240 x 180 cm/ z paleniskiem w północno- 
zachodnim narożniku oraz ceramiką całkowicie ręcznie lepioną, 2/ owalny /średnica 12Q cn/, w przekro
ju nieckowaty obiekt z ceramiką ręcznie lepioną, g ó r ą  obtaczaną, przeważnie nleornanentowaną, 1/ owal
ny /średnica 185 cm/, w przekroju cylindryczny obiekt produkcyjny z ceramiką ręcznie le ‘na, góra 
obtaczaną, silnie profilowaną oraz w większości ornamentowaną, 4/ zespół /5/ jam dzieg с-orskich, w wy- 
pełnisku których odkryto przepaloną korę brzózową /?/ oraz ceramikę częściowo oraz całkowicie obta
czaną. w odległości około 3Q metrów od grodziska natrafiono na rów /fosę/?/ o lejkowatym przekroju* 
szerokości około 2,2 m oraz głębokości ponad 2 metry, usytuowany równolegle do linii przebiegu wału· 
Wystąpiła w прщ ceramika ręcznie lepiona, częściowo ohtaczana, w większości zdobiona. Ponadto odkry
to 4 przęśl ikr gliniane, obrączkę rogową, 2 szydła kościane, 2 noże żelazne, kilka półproduktów ro
gowych, kilka tysięcy fragmentów- ceramiki, które pozwalają datować osadę od VII /VI?/ do końca X v.

Badania będą kontynuowane*

GULDf MŁYN, gm. Zakrzew 
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НАС KI Polska Akademia Nauk
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Badania prowadził dr iblgnlew Kobyliński, Uczestniczyli 
mgr mgr Marek Dulłnicz, Lech Kaczmarek i Urszula Kobylińska 
oraz studenci UW, Finansował WKÎ w Białymstoku· Drugi sezon 
badań po przerwie, wczesnośredniowieczne grodzisko /VI-VII 
i XT w,/.

Kontynuowano badania południowo-wschodniej cięści grodziska, lokalizując wykopy pomiędzy daw
nymi wykopami z badań prof* tf.Szymańskiego z początku Lat siedemdziesiątych. Przebadano 76 m2 w trzech 
wykopach w obrębie ćw. 32 E, 33 Л, 33 C, 34 A i 34 В według dawnego systemu pomiarowego, eksplorując 
wielowarstwowy układ stratуfikaeyjny o maksymalnej miąższości dochodzącej do 2 m,

Mśród odkrytych 1 przebadanych struktur największe znaczenie ma rozpoznanie dalszego przebiegu 
wielowarstwowego bruku kamiennego o szerokości do 1,5 m w rejonie krawędzi górnej platformy grodz i як л 
w ćw. ЗЭС oraz układa dołów postupowych, w tym róęniei parzystych, na północ od tego bruku. « ćw* ~ł4A 
przebadano częściowo głęboki obiekt osadniczy, o szerokości bkoło 1,5 m i pionowych ściankach Usz
nych, z paleniskiem z dużych kamieni w centnsn.
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Ul y ek НПО liczne zespoły ceramiki eełku-Icie ręcznie lepione) z VI-VI1 m. reiązene zapewne 
z nijeterezę faz* konetrokcji obronnych grodu, eystępujęce zwłaezcza na zewnętrz bruku otaczającego 
gdrna platformą grodz teka, Jak rdwniei zespoły ceramiki z okresu lateiiekiego S z И  ». Spoirdd »»- 
bytkdw wydzielonych zwraca) a uwegg liczne przed liki gliniane, formy do odlewu ozddS brązowych wyko·" 
папе z margin, fragment paciorka fcubooktaedrycznego ze zzkła kobaltowego, fibula podkowiaeta z brgzu 
oraz dwa unikatowe okucia br gzowe pokryte tło tę blaezfcę z wyobraieniami twarzy ludzkich.

w trakcie bad ad rozpoznano wierceniami: stratygrafie dwdch domniemanych zniszczonych kopcdw 
znajdujących sią na wysoczydnle na południe od grodziska, stwierdzając w nich. obecno« warstw knlte
rowych. występowanie warstwy kulturowe) stwierdzono takie na obszarze, odkryte) w czasie badart po- 
w i иг zehn lewych, osady otwartej położone) na pdinocnym stoku wysoczyzny otaczającej grodzisko od po- 
ludnla.

W roku następnym kontynuowane będą badania południowej części grodziska.
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woj, elbląskie w Elblągu

Badania prowadził sgr Marek. Jagodziński prry współpracy 
mgr Marii Kasprzyckiej. Finansowa! ЯК2 w- Elblągu, Szósty 
sezgn badań. Osada rzemieślniczej—handlowe"/IX-3 w n.e./.

Badania prowadzono w- centralnej części osady, Wytyczono wykop o wymiarach. ]0 i 3fl i - dłuższą 
osią ukierunkowany w stosunku do stron świata wzdłuż ΐ Γ π ϋ  Б  -  W , /ary 24/XXIV, 2S/XXIV, 26/XX1V/, ,  

Wykop ten usytuowano ok* 40 d na północ od odsłoniętej w 1985 r* dawnej linii brzegowej jeziora 
D r u Ż n o .

Zdjęto warstwę orną charakteryzującą się dużym zapiaszczenies oraz występowaniem pokaźnej ilości 
zabytków - ceramiki, bursztynu, kości zwierzęcych, wyrobów metalowych. Świadczyło to o znacznym znisz
czeniu warstwy kulturowej, wynikającym z długotrwałej, intensywnej uprawy prowadzonej na tym obszarze 
w latach ubiegłych,

Ponl* 1 warstwy ornej, na powierzchni arów 24/XXIV 1 25/XXTV zarysowało się pokaźnych rozmia
rów prostokątne zaciemnienie układające się ukośnie, wzdłuż linii PNHfE, Obiekt ten posiadał intensyw
nie ciemnobrunatne wypełnisko. Wyróżniono koncentracje węgli drzewnych, osaz polepy. M kllkn miejs
cach wystąpiły wyraźne owalne skupiska popiołu, Wzdłuż wschodniego obrzeże odsłonięto pasmowo układa
jący się ślad przepa’cnej gliny /polepy/* Cały obiekt /prawdopodobnie pozostałość dużego budynku - 
w wykopie uchwyoono wymiary 12 * 5 m/ otoczony był warstwą średnio- i gruboziarnistego plasku barwy 
jaanozćttej, Wewnątrz obiektu, w jego Środkowej części, znajdował się dość dobrze zachowany drewniany 
słup wbity w torf* prawdopodobnie jeden z elementów konstrukcji nośnej budynku.

Podczas ekepiorac^j. wypełń laka budynku odkryto dużą ilość zabytków a.itj. fragment naczynia 
z brą2U, klucz żelazny, fragmenty nitów żelaznych, paciorki szklane 1 bursatynowe, raki żelazne 1 
szczątki ryb. Interesującym znaleziskiem były trzy monety - dwa fragmenty dirhemów oraz moneta zachod
nioeuropejska będąca naśladowaniem sonet karolińskich*

Równolegle z badaniami archeologicznymi prowadzono badania geologiczne. Ha podstawię siatki 
wierceń o oczkach 2Û z 2D ®, założonej na polder ach 1 t IX stanowiska wykonano: *
1/ mapę hlpsometryczną spągu warstwy kulturowej w skali 1 i 10ÛÎL
I/ mapę gruntów w cięciu poziomym pod warstwą glebową w skali 1 s 1G0G
3/ mapo gruntów w cięciu poziomym na głębokości 1,7 я м skali l t 1QQQ
4/ mapę gruntów w cięciu poziomym na głębokości lrÛ m w skali 1 ; I


