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Z pozootałyoh materiałów wczesnośredniowiecznych, wymię-nić można fragmenty prażnlo, "talerze", różne odmiany pr--.;śllków glinianyoh, żelazne noże, aohwyty do wiader, dalej szyd
ła i przekłuweoze z rogu i kośoi, w kodou narzędzie haozykowote wykonane z poroża młodego jelonka. Osobno wspomnieć nale
ży o rurkowatym paolorku z masy szklistej, z 7II-I1 wieku 1
oryginalnej osełoe z plaskowoa.
Podczas prao wykopallskowyoh na stanowisku 18-tym, w Bis
kupinie, wykonane zostały dwa "lao-proflle", wybranyoh jam
goepodarozyoh, kształtu "gruszkowatego" 1 w formie trapezu,
doohodząoe do 1,3 m zagłębienia. Jeden • tyoh "lao-profili"
eksponowany został na mlejaoowej wystawie Blskuplóakiej, drugi
zaó wystawiony na stałej ekspozyojl ?aristwo..ego Uuzeum Archeo
logicznego w Warszawie,
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Katedra «roh, Polski i Pow-

(gród)

szeohnej w .Poznaniu

Badanie prowadził doo.dr Jan Sak, mgr Jerzy Pogel w okre
sie od 13,71« do 31,IZ, finansował - Uniwersytet im, u.Mlokiewiozą w Poznaniu,

Kontynuowanie badać z lat ubiegłyoh. Osiągnięte dotyohczas wyniki i-ozwaleją stwierdzić, że najstarszy wał grodu
bnióskiego został wzniesiony w Z/Zł w. Po pewnej stagnaojl w
zakresie budowniotwe obronnego w aI-JLII

w ,, nastąpiła

inteney-

-
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fikacja budownictwa w pierwszej połowie XIII w (4 wały obronne
po aoble następująoe, przy ozym młodsze przybudowywano do fron
tu starszyoh). Wiązać to należy z walkami książąt śląskich z
wielkopolskimi o Bnin, który leżał na dziale drożnym między
Śremem, Poznaniem, a Gieozem, Natomiast podgrodzie (zdaje się
otwarte) rozwijało się od X po XIII wiek włącznie, z tym, że
w pierwszej połowie XIII w, zostało okolone drogą drewnianą.
Ponadto wystąpiły ślady osadnlotwa, tak, jak w roku ubie&>
łym kultury łużyckiej z okresu Hallstatt O-D, które rozprze
strzeniało aię szczególnie w ozęśol południowej półwyspu.

B H U D Z E fi, pow. Płook

Zakład Polskiego Atlasu
Aroheologioznego IHKld PAN

Badania prowadził dr Wojoleoh Szymaóaki, finansował Zakład Polskiego Atlasu Aroheologioznego IHKU PAN.

Przeprowadzono badania sondażowe na dobrze zachowanym
grodzisku oyplowym z trójkątnym wałem. Odkryto nikłe ślady
zasiedlenia w postaci paleniska kamiennego z VIII wieku oraz
pojedyncze fragmenty oeramlki e XI wle;u, skupione wył^oznle
przy wewhętrenym. stoku wału.

B R Z S 8 , yow, Poddębioe

Muzeum w Sieradzu

Badania prowadziła mgr Anna Kufel-Dzierzgowska, finanso
wali Muzeum w Sieradzu 1 WKZ w łodzi.

