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Badania prowadzona przez leepół П Я w Toruniu. Kierownik
badań - doc. dr bab. Jadwiga Chnds lakowa /autorka spra
wozdania/. Prace ftnanwowan* przez ODE w warszawie* w ra
nach- problemu międzyresortowego. Pierwszy rok badań* Zes
pół po klasztoruy kanoników regularnych.
łf 1987 r. podjęte zostały badania interdyscyplinarne zespołu poklasztornego kanoników regu
larnych w Гг z « dö »anie.
Prace na tym obiekcie prowadzone jui były w 1946 r. przez S. Kępińskiego i kontynuowane w la
tach 1949-50 przez K* Jótefowiciównffl, łf latach tych założono piętnaście wykopów, trzynaście z nich
wewnątrz bazyliki i dwa wykopy /nr 8, 1S/ poza murawf kościoła, tylko w czterech wykopach na piętnaś
cie uzyskano calec. H okresie 1949-50 odkryto wewnątrz kościoła relikty architektury romańskiej, okreś
lone przez autorkę badań jako Trzemeszno 1 i Trzemeszno XX* Prowadzone badania głównie pod k ą t « od
krycia architektury, nie pozwalają na powiązania stratygraficzne, a tym samym na jednoznaczne usta
lenia w zakresie chronologii odkrytych reliktów. Zastrzeżenia budzą podstawy datowania, szczególnie
odnośnie tzw. Tr*«eszna 1 , tzn. kościoła przedromańskiego na X wiek, jak również proponowana re
konstrukcja pierwszego kościoła ma zbyt słabe podstawy dowodowe.
Sprawą niezmiernie Istotną dla rekonstrukcji dziejów zespołu architektury w Trzemesznie, jest
Ustalenie chronologii osadnictwa na terenie zajętym przez kanonię. Obecna prace ograniczyły się do
badań archiwalnych, przygotowania terenu do prac wykopaliskowych oraz wierceń archeologicznych. Ogó
łem wykonano 43 wiercenia 1 dwa wykopy. Badanie wiertnicze, pozwoliły na wstępne rozpoznanie straty
grafii, a zatem nadały kierunek dlaszym badonico terenowym *
Wykop X o rozmiarach 4,90 ж 1,60 m P usytuowano przy śclania zachodniej kościoła na orze 245,
ów* A/S. C e l « takiej lokalizacji było przebadanie fundamentów west worku oraz Ich ewentualnych po
wiązań ze stratygrafią. Wyniki uzyskano «suszają do ponownej analizy dotychczasowych rekonstrukcji
układu przestrzennego Trzemeszna X, jak i Trz«aszna IT /wg nomenklatury ustalonej przez autorkę ba
dań w 1* 1949-50/. Poza odkryciem mało interesującego bruku kamiennego nowożytnego /nr 1/, odsłonię
to fundamenty zlokalizowane równolegle do zachowanej zachodniej ściany romańskiego kościoła. Stopa
tych fundamentów zalega na tym samym poziomie, co fundamenty obecnego kościoła^
również technika
budowy w obu przypadkach jest taka sanuu Wszystko wskazuje na fakt, że mamy tu do czynienia z niezna
nymi dotąd fundamentami architektury romańskiej.
Z odsłoniętymi reliktami wiąże się kamienny bruk /nr 2/ o regularnym układzie, zajmujący przestrzeń
pomiędzy odkrytymi fundamentami a kościołem. Koniec*» jest dalsze odsłonięcie romańskich reliktów
1 ustalenie ich chronologii, albowiem na razi* nim jest «żliwe określenie do jakiej fazy budowy na
leżą* Interpretację utrudnia silne prsemieazanie warstw, które miało miejsce głównie w późnym śred
niowieczu. Ogólna miąższość trzech wydzielonych warstw kulturowych wynosi 1,10 - 1,15 m. Calec uzyskfceno na głębokości +100,10.
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tfykop Π zlokalizowany zo*tał ад *xz« 207, dw, a/D i Die był związany s
architekturą* Ce
l a takiego usytuowania «ykopu było rozpoznanie «tratуgraf11 od
północnej strony
kościoła·Miąższość
ogólna silnio с п я ^ е а ш д у с Ь warst«
wynosiła tylko d,90 m. Ha
całej przestrzeni wykopu orozmia
rach 4 x 2,5 я zaobserwowano znaczną Ingerencją nowożytną·
Prace bądą kontynuowane*
TULlGŁOtfl, gm. Rokietnicą
woj, przayskle

Oąlwersytet Jagielloński
Instytut Archeologii
w Krakowie
Badania prowadziła dr hab, Maria Cabalska* Finansował ϋκζ
w Przemyślu, UJ. Trzynasty sezon badań, Wielkie wieloczłonowe grodzisko wczesnośredniowieczne /VIII-XI w*/,

W 190? r , badania wykopaliskowe na grodzisku dotyczyły weryfikacji przebiegu wałów na zachod
nie stoku. Stok opada ku ł ą k a tworząc kilka rynien rozmywania podłoże oraz związanych z nimi stoi ków akumulacji ziemi. Poszukiwania wałów zamykających od tej strony grodzisko przeprowadzono wytycza
jąc dziesiąć wykopów rozmieszczonych na różnej wysokości* Na czterech wykopach umieszczonych poniżej
wału obwodowego I pokazała się warstwa fliszu karpackiego, złożona z drobnych kamieni, budująca z tej
strony wzniesienie* Gliniana nakładka,bardzo cienka,zalegająca pod warstwą humusu zachowała się w
wykopach położonych w środkowym pasie stoku,
V tych warunkach, nie istniała możliwość znalezienia wału II środkowego in situ* ślady po tym
wale odsłoniąto w wykopie VII przecinając zwał gliny stożka osuwiska* Ma głębokości 100 cm odsłonięte
duża głazy bezładnie zgrupoaae, przy których pojawiły się ułamki skorup oraz warstwą zsuniętego wa
łu przylegającą do kamieni, stanowiących zewnętrzną obudową konstrukcji* Grubość warstw wału dochodzi
ła do 60 cm,wyklinowując slą przy kamieniach, łtf dolnych pot lianach na granicy z gliną calca odsłonlątc
dwa skupiska kości zwierzęcych. Nie obserwowano zniszczenia wału przez pożar.
Wał III zewnętrzny uchwycono w dwu wykopach położonych w niższej partii stoku* W wykopie IV,
umieszczonym na półce poniżej połowy .wysokości, wał został przecięty skośnie do swego biegu. W zbi
tym fliszu skalnym wydrążono podstawą wkopując konstrukcją do 50 cm w skałą* Następnie nasypano glim
czerwono*pomarańczowego koloru Î dopiero na tej warstwie wyrównawczej posadowiono konstrukcję chyba
rusztową, bardzo Śle zachowaną* Ten sam wał przecięto wykopem III posadowionym w dolnej partii stoku.
Tam obserwowano zewnętrzne mocnienia wału, po którym zachowała się rozwleczona warstwa kamieni skoś
nie zarysowana na poziomie, Rozwleczone były również przepalone belki równolegle ułożone do warstwy
kamieni* Całość Śladów pozwala wnioskować, że wał posadowiono wyżej, o czym świadczy zachowana warstwa
czerwonej gliny użytej na podsypką, której ślady obserwowano na początkowych »strach omawianego wykop j .
Wszystkie opisane ślady upoważniają do przyjęcia rozbudowanego systmu obronnego w postaci
trzech wałów grodu właściwego, dwóch wałów zaporowych oraz wału prostopadłego. Rekonstruowanie podob
nych założeń « strefie przykarpacklej nie powinno nastręczać Żadnych wątpliwości, obiekty z Sieinicy
i Aksamanlc mają podobne rozplanowanie i można wnosić, ża tworzą razom strategiczną jednostkę odpowia
dającą w swej istocie pojęciu *grodów Czerwieńskich* znanych ze wzmianek histerycznych*
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