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64 W ciÉjnt średniowiecz*

tlaćkl, gm. Bielak P<>dU*kL, Polski A kłdem ii Nauk I m łyna Historii
woj. bialiwlockie, Kultury Materialnej Zakład Epoki Metali

w W n zaw ie  ______________________

Badania prowadzili dr Zbigniew Kobyliński i mgr Dariusz Krasnodębski przy 
współudziale studentów U AM z Poznania. Finansow i WKZ w Białymstoku i ШКМ 
PAN. Badania ratownicze dwóch obiektów г  XI w.

Dwa wykopy ratownicze założone lontały dta wyeksplorowania zniszczonych częidowo, niewielkich (o ired- 
aicy ok. 2-3 m {?)), nieckowatych zagłębie ύ wypełnionych stosunkowo dużą Uoddą fragmentów cencnicznydi 
i fcóid. Oba obiekty położone «4 na szczyde wzniesienia umykającego koüiokf z grodzi* ki era (su I) od pânocy, 
w odlegloid ok  200 m od podnóża stanowiska I.

W jednym X obiektów znaleziono fragmenty pralnicy i pu net Żelazną.
Materiały znajdują się w 1HKM PAN.
Badania b fdą  kontynaowaoe tylko w przypadku n c b u rw o w m U  dalaMgp e is e a to la  ctanowlaka.

Polska Akademia Nauk Instytut Historii 
Kultury Materialnej Zakład Epoki Metali 
w Warszawie

Badania prowadzili dr Zbigniew Kobyliński i mgr Dariusz Krasnodębski przy 
współudziale studentów UAM z Poznania oraz UMK г  Torunia. Finansował WKZ 
w Białymstoku i III fCM PAN. Badania ratownicze na osadzie z fazami osadniczymi 
z okresu la tt is  kiego i wczesnego iredniowiecza.

Wykop ratowniczy założono na skraju drogi polnej biegnącej w stronę Prooiewicz, w odległoici ok. 300 m od 
podnóża grodziska.

Powierzchnię prawic całego wykopu <0 wymiarach 6 m 1  4 m) pokrywały dwa poziomy użytkowania. 
Pierwszy z przewagą ceramiki z VI-VII w. z niewidką domieszką ceramiki późniejszej oraz drugi z ceramiką 
z  okresu lateńskiego. Miąższoić każdej z warstw wynosiła ok. 20-30 cm. Jednym i patoiuloiciam i konstrukcy
jnymi są doły postu powe, których układ z* względu na małą powierzchnię wykopu nie jest moiltwy do interpre
tacji.

Znaleziono takie kilka fragmentów « d e k  i podkowę żelazną.
Materiały znajdują się w IHKM PAN.
Planowane aą d ih ic  badania.

I  Jeglhiec. gm. Szypliszki woj. suwalskie SL I patrz okręt rzymski

Kalisz-Za wodzie. 
Grodzisko, AZP: 66-3H/—

Badania prowadzili dr Tadeusz Baranowski, mgr Leszek Gajewski j mgr Adam Kędz
ierski; opiekę naukową sprawowali prof, dr babi Witold Hensel i prof, dr hab. Stanisław 
Tabaczydski; uczestniczyli prof, dr hab. Ewa Stupnicka (geolog UW), mgr Dariusz 
Wyczółkowski i Bogdan Kowalczyk (IHKM) oraz studentka z USA i młodzież z  O HP. 
Finansował WKZ w Kaliszu. Pomocy udzielało Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej. 
Siódmy sezon drugiego etapu badai. Grodzisko wczesnciredaowieczne.

Kontynuowano prace we wschodniej częici grodziska przy Uk zwanej kolegiacie pod wezwaniem Św, Pawła, 
w tym prowadzono również badania obiektu znanego z lat 19Î8-63 jako grobowiec Mieszka Starego i Mieszka 
Mi esikowi cza. Ponadto odkrywano fragment uszkodzonego wału otaczającego obszar grodu właściwego.

W obrębie „kolegiaty" nadal jnwentaryztmano pazoslałofaś najstarszego, gliniano-drewniancgo ..koiciota A" 
oraz „kerf ciota B" W trakcie badań zachowanych trzech narożników południowych ici an nawy i prezbiterium 
„ko ido ła  A" próbowano wyjainić sprawę połączenia desek szalujących fciany rowu fundamentowego oraz 
stosunek zachowanych częici fcian obiektów uznanych przez odkrywców za groby Mieszka Starego I Mieszka 
M ieszkowic» do piani prezbiterium ..kościoła A".

Stwierdzono, żc ici any koi do ta  A” wykonane były w częid  nadziemnej z gliny układanej między dwiema 
i d  an kami z desek, obwiedzionej ramą. Ramę spajały gwoździe kowalskie, odkryte in situ w zachowanych 
fragmentach ici ал Na uwagę usługuje znalezienie przy południowo-zachodnim narożniku prezbiterium w wy
drążonej i/lub wypalonej dolnej czę id  ramy pewnej ilo tó  zachowanych w c&łoid i we fragmentach niewielkich 
fragmeilów denkid i b luzek metalowych (folia). Zaobserwowano też, że Jciaey ..koicioła A" osunęły się do 
wnętrza budcwli. Podczas budowy „koidota B” c z f ii  materiału pochodzącego z  rumowiska ician starszego 
koicioła rozrzucona została zarówno na zewnątrz, jak i do wnętrza zarysów „koidoł* A". W związku z tym 
interesujące jest od kry d e  dużego fragmentu ozdobnej blachy brązowej po stronie zewnętrznej, w sąsiedztwie 
południowo-wschodniego naroża prezbiterium, nieopodal miejsca, gdzie w ubiegłym sezonie znaleziona została 
ozdobna plakietka miedziana.
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