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Prace prowadzono na obiekcie usytuowany® w samym centrum
wsi, wokół ruin kościoła z XVIII/XIX w*
Wykopy nr 1 1 1' założono w p<5łnocno-waohodnlej części na zew
nątrz ruin kościoła. Wykop nr 2 we wnętrzu ruin - po stroni· po
łudniowo - Wschodni·j, a wykop nr 3 na przeciw wykopu nr 2 po
zewnętrznej stronie miru. Ogółem przekopano 132 m2·
V wykopach nr 1 i 1'w przemieszanych warstwach znaleziono
liozne ułamki naozyń średniowiecznych - natomiast na głębokoś
ci od 1,50 - 1,73 a uchwycono pochówki szkieletów· z XVII w.
V narożniku południowo - wschodnim wykopu nr 1'· na głębokośol
od 1,50 - 1,55 m odsłonięto 5 grobów ciałopalnych kultury łużyc
kiej grupy górzyckiej z okresu halsztackiego;
V wykopie nr 2 odsłonięto fragment fundamentów budowli praw
dopodobni· z XV w,, a po stronie południowej od powyższego frag
mentu auru - wyeksplorowano 3 pochówki szkieletowe z XV w; V jed
nym z nloh w ustaoh zmarłego znaleziono monetę /denar wczeenojagielloÄeki z XV w./.
Charakter odsłoniętego fragmentu budowli średniowiecznej nie Jest
Jeszcze zidentyfikowany.
Materiały są w posiadaniu Muzeum Okręgowego w Gorzowie Wlkp,
Badania będą kontynuowane.
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Badania prowadził mgr Jerzy Augustyniak.Finan
sował WKZ w Piotrkowie Trybunalskim* Piąty se
zon badań. Zamek XIV-XVI w.

W wyniku badań odsłonięto lico zewnętrzne północnego i ws
chodniego auru obwodowego* wykonany jest on z nieregularnych od
łupków piaskowca miejsoowego poohodzenia. W murze północny· za
chowanym do wysokości około 2,5 - 3 и wyróżniono dwie warstwy wy
równawcze w odległości około 1,7 n. Grubość muru 2,4 в,
V północno-zachodnim narożniku murów obwodowych odsłonięto
półokrągłą skarpę. Różnica w materiale budowlanym wskazuje, ż·
nie pochodzi ona z pierwotnego XIV - wiecznego założenia*
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W narotniku półnoono-wsohodnin odkryto relikty ośalobocznej
wiety o średnicy 10.5 a, Północna oząśó wlely zniszozona zupełni· pozostałe oz^ści zachowane do wysokości około 0,5 - 1.5 ■ od
■topy fundamentowej* Relikty witty zostały zabezpieczone trwał·
prxy zastosowaniu aatsriału z ozynnych do dziś kopalni kamieni*'
w Inowłodzu.
Wschodni nur obwodowy zachowany na długości 19 ■ do wysoko
ści 5-5 в.
Materiał zabytkowy przemieszany, główni· ułamki oeramiki,
kafli ж XXY-XVXX w*
■ateriał zabytkowy» po opracowaniu złożony zostanie w Mижеив w Tomaszowie Haa;
'Badania b*dą kontynuowane, ai do odiłonlaoia całego Eałoienia. UozytelnJony zarys zamku zostanie zabezpleozony i udostąp
niemy zwledzejąoyii.
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Badania prowadziła agr Olga Romanowska-Orabowska.Finansował WKZ w Bydgoszczy· Trzeoi sezon
badań* Grodzisko kultury łużyokiej г okresu hal
sztackiego, nikła ślady osady obronnej wczesno
średniowiecznej, pod wodą zlokalizowana wleia
obronna г końca XIII początku XIV wieku*
Kontynuowano prace wykopaliskowe we wschodniej parti! gro«
dziska, w rejonie rozpoznanej w latach ubiegłych, ulicy dojazdo
wej ormz bramy. Głównym celea prac tegorocznych było uchwycenie
1 rozpoznanie południowego odcinka bramy i przelegająoego do niej
wału obronnego.
W wyniku tegorocznych badań uchwycono dalsze eleaenty ulicy do
jazdowej ora* odsłonięto elementy konstrukcyjne bramy, w poetaoi
rzędu słupów, ograniozająo« jej południowy zasięgi
Badania prowadzone na wale obronny· pozwoliły stwierdzić, i*
skrzynie wału zabezpieczone były przed rozsuwanie· sit przez
debowe legary 1 pionowo wbite pale, natomiast lioo wału, wyle
nione warstwami jasoo-tółtej gliny* w dolnych partiaoh obłołone
było kamieniami*
Od strony jezior« do ulicy wjazdowej dochodziły bezpośrednio
skośni* i gtsto wbijane pale. zabezpieczone przez obsuwaniem
alt ρτζ·ζ podłużnie ułożone bale«
Materiał zabytkowy reprezentowany był główni· przez ułamkinaczyń
•ras kilka dr· rogowych grooików do strzał oraz fr. rogowych
przedmiotów*

