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Uniwersytet 1»,M.Kopernika
Zespół Naukowy przy U №
w Toruniu

Badania·! kierowała dr Jadwig* Chudzlakowa/autorka eprawozdania/. Plnansował Oórodek Dokumen
tacji Zabytków w Verstavie. Оаму sezon badali.
Osada obromt /VIII/IX-X w./« grodzisko /Х-Х11/
XIII w,/. pobenedyktyński zeepoł arohitektonioznr /XI-XIX w./.
Kontynuowano badania kosupleksowę.Tegoroczny progra· obejeowaZ północno-zachodnią oz^AĆ wzgórza klasrtoroego. Cel·· prao
prowadzonyoh w tej partii terenu było ustalenie, gdzie znajdował
•1$ główny wjazd oo klasetoru, Jaki· było jago rozwiązani· konstrakcyjne, oral uołiwyeenie układu i zasiągu przestrzennego średnlewiecanych uaocaieó obramych <xSurytyoh jui orąiciowo w lataob
utaAegłyoh.
Załogo»· zostały cztery wykopy badawcze wielkościi 7»?
i,

16,5 x ) i , 9 x 2,20 i 1 3 > ) i.
V wykopie pierwszy« natrafiono na nienaruszone wczeano/fredniowl^czne warstwy kulturowa u w 4tnn«{c stoku wału obronnego.
łHrtwlerdaone zostały wcześniej usyskane wyniki o zastosowaniu
tnnrtrutecji przeWtadtooweJ oraz uzupełniono obraz zasiągi* przeetrznwaago drugiej fazy osadnictwa. Treść kulturowa warstw zamyka
•14 w raaaćb c&ronolćgicaiyah łC-ΧΙ wieku. Od strony północnej
wału sadtriomntowano siady fosy·
V wykopie drugla odkryto dobrze zachowań· fragaenty średnio
wiecznych Burów сЪттюлуск wraz z wjazd«· na ter«« zabudowad klasz
tornych oraz dwa filary »ostu zwodzonego· Odkryte relikty archi
tektury w pewlązaalu z fragsentaal aiirov obronnych odsłoniętych
w и Ы е ф у я sezonie we wschodniej oząścl badanego terenu, poiwelaja na rekonstrukcją zasięgu przestrzennego u»ooni«ri obronnych
śrMftlowieosnege klaestoru.
Neetępny trzeci wykop eałoiono w południowej oząścl wzgó
rza klasztornego. Wyniki badań uzyskane na tya odcinku aiały
ezozególne zneozenie dla rekonstrukcji dwóch pierwszych faz osad
nictwa, obeJa*jJącyoh okres V1II/IX-X oraz X-XI wieku. Zanotowano
występujące tu relikty budownictoa drewnianego w postaci pallaady oraz miezoronycłi fra»entów wymoszczonego drewne* przeJścia
w obrębie palisady. V wykopie wystąpiły wczesnośredniowieczne
warstwy kulturowe doobodząeej do 150 oa.
archeologiozne na odcinku 12, pozwoliły na odkry
ci· dalszyoh reliktów architektury rowartsklej. Zadokunentowano
fmdeaenty północnej absydy tr&nseptu, które w poprzednich se
zonach zinwentaryzowano fra^antarycznie. Tegoroczne praoe arcfaltektonlozn· przeprowadzono na północnej ścianie prexbltarłu·,
odsłaniając wyraźne 4lady średniowieczneJ przebudowy oraz grani
om styku ściany absydy z· dolaną prazbiteriua· Badaniami archi
tektoniczny»! objąto równie* Środkową eręśó zachodniej fasady
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kościoła, gdzie odkryto elementy późnoromańskiej i gotyckiej
przebudowy tej partii obiektu.
Badania będą kontynuowane.

MORACZEWO, gm.Łubowo
woj.poznańskie
Stanowisko 1

Muzeum Archeologiozile
w Poznaniu

Badania prowadzili mgr Czesław Strzyżewski 1
mgr Mateusz tastowieoki pod kierunkiem dr.Wło
dzimierza Błaszczyka· Finansował WKZ w Pozna·
nlu. Pierwszy sezon badań, drodzlsko wczeanośredniowiecme.

Znane z literatury grodzisko w Moraczewie Jest położone
około 2,5 ka na zachód od jeziora Lednickiego, a około 0,6 km
na północny - zaohód od szosy prowadzącej z Pobiedzisk do Gniez
na· Znajduje się na północnym skraju polodowcowago wyniesienia
wyróżniaJąoego elf w równinnym krajobrazie.
Podjęte badania w 1977 r. są integralni· związane X reali
zacją Szlaku Piastowskiego, a obiekt zostanie udostępniony spo
łeczeństwu dla celów turystycznych po zakończeniu prac tarano
wych.
Omawiany obiekt należy do typu grodzisk pierścienicrwatych
/dwuczłonowych ?/ 1 posiada kształt owalny. Obeonl· grodzisko
posiada wymiaryi 120 /N0 - SW/ x 103 a/ zewnętrzne/l około 73
x 42 n /wewnętrzne/. W ozęści południowo-zachodniej obiektu
/orłon 1/ wysokość wałów wynosi ooeonie około 7>5 m /licząo od
zewnątrz/ i około 4 a /licząc od wewnątrz/. Wały w części pół
nocno-wschodniej grodziska /ozłon 2/ uległy silnej nlwelaejl
1 posiadają obecnie wysokość 3-5 a.
V 1977 r· pracaai badawczymi objęto 15 wykopów o łącznej
powierzchni 375 a2, aieszczących się przy głównej osi grodziska
na długości 73 ш poczynająo od wewnętrznej podstawy wału ozłonu 1 po szczyt wału członu 2· Wykopy zostały pogłębiona prze
ciętnie do 0,5 - 2 a, nie doohodząo jednak w nich do poziomu
calca·
W wykopach odsłonięto fragmenty kilku pasa bruków kamien
nych szerokości około 1 a, Jak również - w loh pobliżu - pale
niska oraz jaay zawierające ułamki naczyń glinianych górą i
całkowicie obtaczanych oraz dużą ilość fragmentów kości zwie
rzęcych·
Wyróżniono 6 warstw, z których I 1 II powstały w wyniku
procesu nlwelaojl terenu oraz współczesnej orki. Znaleziono
w nich fragmenty naczyń wczesnośredniowiecznych, średniowiecz
nych oraz nowożytnych, ułaaki kości zwierzęcych 1 fragmenty
nieokreślonych przedmiotów żelaznych. V warstwach III, IV, V
i Va wystąpiły duże ilości fragmentów ornamentowanych naczyń

