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- 309 Znaleziono również 7 monet, pochodzących ze skarbu siedem nasto
wieczne go. Monetą datującą czas odkrycia jest szeląg cieszyński E lż 
biety Lukrecji /1625-1653/. Łącznie zbiór składa się obecnie z 54 mo
net 1 23 fragmentów. Znaleziono poza tym krzyżówkę z XI wieku, de
nar jagielloński z XV wieku i 5 groszy z 1949 r .
P ełn iejszą datację ukrycia skarbu można będzie przeprowadzić
dopiero po całkowitym zakończeniu konserwacji monet.
Badania zakończono.
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W badaniach brali udział mgr Magdalena Blombergowa,
mgr Jolanta Danka, dr M arian Głosek /kierow nik/,
dr Leszek K a jz e r, <lr Zdzisława Wawrzonowska /au to r
ka spraw ozdania/ przy współpracy płetwonurków z Klu
bu Archeologii Podwodnej "Tryton" z Bydgoszczy i ek i
py geofizycznej IHKM PAN w W arszaw ie. Finansował
IHKM PAN. Pierw szy sezon badań. Pobojowisko z
1577 roku.

Badania miały na celu odnalezienie materialnych śladów bitwy
stoczonej 17 kwietnia 1577 r . pomiędzy wojskami gdańskimi pod do
wództwem Jana z Kolonii a wojskami polskimi pod dowództwem hetma
na Jana Zborowskiego. Bitwa rozegrała się około 2 km na południe
od Lubieszow a,
w pobliżu dwóch jezior - Rokickiego i Małego

- 310 Rokickiego oraz na grobli rozdzielającej te je z io ra. Badania prowadzo
no na dnie wyschniętego jez io ra, które pierwotnie miało połączenie z
jeziorem Małym Rokickim, przy północno-wschodniej częśc i gro bli.
Założono 33 wykopy o łącznej powierzchni około 170 m2. W wyko
pach zaobserwowano układy nawarstwień, a tak ie pierwotny poziom
je z io ra. Znaleziono fragmenty ceram iki, które datować można na XIV
wiek i trzy podkowy, które trudno łączyć z bitwą. Materiałów zw iąza
nych bezpośrednio z bitwą nie znaleziono.
Prowadzono także poszukiwania metodami geofizycznymi, a także
badano dno jeziora Rokickiego. P en etracja płetwonurków nie przyniosła
pozytywnych rezultatów, ze względu na wyjątkowo małą p rzezroczy stość
wody oraz grubą i twardą warstwę mułu zalegającego dno je z io ra .
Metodami geofizycznymi przebadano krawędź północną grobli 1
tereny doń przylegające, tzn. dno wyschniętego jeziora 1 ob szar na
wschód od jezior - czyli m iejsce, gdzie gdańszczanie zaczęli rozw ijać
swoje wojska do bitwy, Poza tym na grobli wzięto pomiary w celu u ł y s 
kania wzdłużnego profilu elektrooporowego gro bli. Przedmioty metalo
we znalezione przez geofizyków nie mają powiązania z bitwą.
Badania będą kontynuowana.
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Badania prowadzili dr jacek P rzen iosło, mgr in ż.A lek 
sander Jagodziński, mgr Iwona M odrzewska-M arciniak,
mgr Tomasz Herbich, mgr K rzysztof M isiew icz /au tor
spraw ozdania/. Finansował Zakład Archeologii Polski
Środkowej 1HKM PAN w Łodzi. Pierw szy sezon badań.
Pobojowisko 1577 roku.

Badania archeologiezno-geofizyczne prowadzone były przy pomo
cy "wykrywacza metali" działającego na zasadzie wzbudzania w p rze
wodnikach metalicznych ferrycznych i niefertycznych prądów w iro
wych oraz przy pomocy tranzystorowego wykrywacza typu "M etal",
działającego na zasadzie elektroindukcyjnej. P rzy pomocy w/w u rz ą 
dzeń przebadano teren położony w pobliżu grobli, na której rozegrała
się decydująca faza bitwy.

