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Pozyskano liczny material zabytkowy, który pozwala datować osadę na 2. poi. X i pier
wsze dziesięciolecia XI w., czyli na II fazę funkcjonowania [»bliskiego grodziska w Zawa
dzie.

Badania na stanowisku 101 w Tarnowie były cennym uzupełnieniem badań wczesno
średniowiecznego kompleksu osadniczego na zachodnim zboczu Góry Św. Marcina w Tar
nowie.

Nie przewiduje się kontynuacji badań.

Trzcinica, at. 1
gra. Ja s ło , woj. k ro śn ień sk ie

Badania prowadził J. Garncarski. Osada, grodzisko. Wczesna epoka 
brązu, wczesne średniowiecze.

’Literatura: Materiały..., s. 184.

Turawo, et. 7, gm. Szczecinek, woj. koszalińskie — patrz: młodszy okres przedrzymski — okres 
wpływów rzymskich
W ieliczka, st. 11, gm. loco, woj. katowickie — patrz: młodszy okres przedrzymski — okres wpływów 
rzymskich

W rześnica, s t. 7 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
gm. S ław no, woj. s łu p sk ie  Instytut Prahistorii w Poznaniu
AZP 10-26/2

Badania prowadzili dr dr Włodzimierz Rączkowski (autor sprawo
zdania) i Arkadiusz Marciniak. Finansowane przez Fundację „Dzie
dzictwo”. Piąty sezon badań. Grodzisko wczesnośredniowieczne 
(VIII-IX w.).

Badaniami objęto obszar 112,5 m2 w wykopach na wale, przekopie pomiędzy wałem
i wcześniejszym wykopem na mąjdanie oraz poza grodziskiem nad Wieprzą i przed bramą. 
Prac nie zakończono tylko w wykopie na wale.

Podczas prac na wale kontynuowano eksplorację drewnianej konstrukcji będącej pod
stawą walu. Jest to konstrukcja przekładkowa, zbudowana z długich belek o przebiegu 
zgodnym z kierunkiem przebiegu walu. Od strony wewnętrznej zaobserwowano także 
ślady wbitych pionowo slupów drewnianych, zabezpieeząjących całość przed rozsunięciem. 
Slupy te wbite są w trzech równoległych rzędach, w odległości ok. 1-1,5 m jeden od 
drugiego. Można oczekiwać, że na niższych poziomach zaobserwowane zostaną kolejne 
„palisady" słupów w środkowej i zewnętrznej części wału. Zaobserwowano również wiele 
interesujących rozwiązań technicznych łączenia rzędów „palisady” z konstrukcją przekła
dkową.

W wykopie łączącym wcześniej zbadany fragm. majdanu z badaniami na wale zareje
strowano obiekty, które można łączyć z gospodarczą działalnością mieszkańców (miejsca 
prażenia zboża?).

W wykopie założonym nad rzeką Wieprzą zarejestrowano, oprócz znanej już z poprze
dniego sezonu konstrukcji (po?)mostu, faszynę wyznacząjącą przebieg brzegu rzeki i jej 
poziom w IX w. Na zewnątrz faszyny, poniżej poziomu wczesnośredniowiecznej Wieprzy, 
odkryto snopek prawdopodobnie lnu.


