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tych, ostro nachylonych w kierunku jeziora pali-czostków. Pozostałościami profilu obronne
go wału fazy ostatniej były: gliniasta i częściowo piaszczysta pokrywa zalegająca na rozsypisku
wału fazy 2 ., odsłonięty na niej solidnie zbudowany płaszcz kamienny, niewielkie fragmenty
spalonej konstrukcji zwieńczającej oraz kamienno-gliniasta odsadzka. Płaszcz kamienny two
rzyła jedna warstwa dużych, ciasno ułożonych kamieni narzutowych. Jedynie w najniższej
partii obiektu zaobserwowano jeden dodatkowy rząd kamieni, biegnący równolegle do kie
runku biegu wału i wyznaczający jednocześnie zewnętrzny zasięg obiektu. Spaloną konstruk
cję zwieńczającą odsłonięto w niewielkim zakresie: najprawdopodobniej zbudowano ją
w konstrukcji skrzyniowej. Oddalona o około 1-1,5 m od lica nasypu kamienno-gliniasta
odsadzka powstała najprawdopodobniej w dwóch etapach. Pierwotnie tworzył ją pas gliny
spiaszczonej przemieszanej z gliną tłustą i wtopionymi w nią niewielkimi kamieniami otoczakowymi. Miał on szerokość około 2,5 m i opadał nieznacznie na zewnątrz. W kolejnym
etapie podniesiono nieco poziom odsadzki i poszerzono ją o około 0,5 m. Była to płaszczy
zna, którą stanowiły soczewki tłustej gliny z wtopionymi w nią dużymi kamieniami narzuto
wymi, niekiedy przyciosanymi. Do czasu otrzymania wyników analiz dendrochronologicznych
trudno wiążąco określić chronologię wyróżnionych faz budowy wału. Zasadniczo nieliczny
i przemieszany materiał ceramiczny nie daje podstaw do datowania. Niemniej zaznaczyć trze
ba, iż najbogatszy zbiór pozyskany z rozsypiska wału 2 . fazy odznacza się cechami pozwalający
mi odnieść go najwcześniej do 1 połowy XI w. Interesująco przedstawiają się wyniki analiz
drewna pozyskanego z torfu zalegającego pod nasypem. Dostarczyły one serii dat oscylują
cych wokół przełomu IX i X w. (najmłodsza data 925). Dotychczasowe wyniki prac wykopalis
kowych południowo-wschodniej partii wału grodziska korygują więc negatywnie hipotezę
o istnieniu w południowej części „półwyspu” gieckiego wcześniejszego grodu plemiennego.
Badania będą kontynuowane.
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grodzisko wczesnośredniowieczne
Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez dr. Krzysztofa Jaworskiego. Finansowane
przez Katedrę Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

ШЁШШ/ЯЁЁШШЁШ
GŁOGÓW , st. 2 (Kolegiata),
gm. loco,
woj. legnickie,
AZP 68-19/2

kolegiata wczesnośredniowieczna (XIII w.)
Badania archeologiczno-architektoniczne, przeprowadzone przez prof. dr. hab. Olgierda
Czernera. Finansowane przez PSOZ. Założono 4 wykopy w obrębie reliktów XlII-wiecznego
kościoła. Prace potwierdziły wcześniejsze przypuszczenia badawcze.
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miasto wczesnośredniowieczne (XII/XIII w.)
Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Aleksandra Dobrowolskiego (Mu
zeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie). Finansowane przez Urząd Miejski w Głogo
wie. Odkryto 1 obiekt oraz nawarstwienia kulturowe o miąższości sięgającej do 1,4 m.
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gm. Potęgowo, woj. słupskie

patrz: młodszy okres przedrzymski —okres wpływów rzymskich

Gniezno, st. 4, 6 , 7, 13c, 53, 73,
gm. loco, woj. poznańskie

patrz: późne średniowiecze
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GNIEZNO, st. 13b,
gm. loco,
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wczesnośredniowieczny wał obronny III. podgrodzia (XI w.)
baszta zamku nowożytnego ( 1 połowa XVI w.)
Ratownicze badania wykopaliskowe poprzedzające remont i konserwację reliktów wnę
trza baszty późnogotyckiego zamku arcybiskupiego z 1 połowy XVI w., przeprowadzone przez
mgr. Tomasza Sawickiego (Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie). Finansowa
ne przez PSOZ, Komitet Badań Naukowych i Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieź
nie. Czwarty sezon badań. Wykop o powierzchni 15 m 2 założono w południowej części owal
nego wnętrza baszty.
W nętrze ma wymiary 8 x 7,2 m. Po usunięciu betonowej posadzki natrafiono na warstwy
wyrównawcze z okresu międzywojennego i na warstwy niwelacyjne z okresu nowożytnego.
W części zachodniej wykopu, na głębokości 0,41-0,82 m pod powierzchnią betonowej po

