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Oparć os oeramlkl znaleziono fragment żelaznego kluoza. 
Kilkuletnie badania na at. nr 3 pozwoliły «twierdzić, iż 

zasięg osady neolltyoznej, 1 wozesnośrednlowieoznej był bardzo 
duży. Charakter 1 rolę tyoh osad pozwolą wyjaśnić przyszłe ba
dania, Są one konleosne ze względu na niszozenie stanowiska,
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Badania prowadził dr Łaoh Leoiejewloz, mgr Marian Bule- 
wioz, finansowała fc,P,B«t« w Paryżu,

Badania prowadzone w 1967 r, były kontynuaoją prao wyko
paliskowy oh, prowadzonyoh od 1964 r, V roku bleżąoym oelea 
prao było ustalenie zasięgu osiedla poozątkaml sięgaJąoego 
X/lI w, i opuszozonego w XVII w, 1 cmentarza od strony wschod
niej 1 wyjaśnienie kwestii i 1/ - ozy istniały z tej strony 
uaoonienla obronne, 2/ - kontrola hipotezy o istnieniu braąy 
od strony południowej osiedla 1 dalszego przebiegu umoonled 
obronnyoh z tej Btrony, 3/ - uohwycenie dalszyoh elementów 
kośoioła romaóaklego oelea pełnej rekonstrukoji Jego rozplano
wania, 4/ - wstępne rozpoznanie funkojl zabudować z południo
wej strony kośoioła.

Badania wykazały brak śladów osiedla we wschodniej ozęśol 
stanowiska, występował tam natomiast omentarz, otoozony, Jak 
można przypuszozać na podstawie odkryć w Jednym z sondaży, 
jedynie niewielkim murkiem, W południowej ozęśol osiedla od—
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kryto półnooną krawędź brany 1 stwierdzono, że umoonienla 
skręoały ta w kierunku końoioła, atanowląoego alanent obronny 
w XII - XYI w* Koóolół romaóskl okazał się trójnawową bazyliką, 
Oatatsozna Jago sniazosenle nastąpiło w XVII w,, kiedy to wznle* 
słono tu prostokątną kaplioę z nałą kaplloską od strony połud
niowej. Od taj tai strony koóoioła odkryto fragnanty zabudować 
z X1-X1XI w* - zopawna prioril benedyktynów s Uolseao. V Jednya 
z pomleszozeó odsłonięto piso do przetopu miedzi lub brązu,
T warstwaoh kulturowyoh odkryto liozna zabytki metalowo (m,in,
9 monetak), oaramlozna, w Jednym z grobów różanleo z paoiorków 
rogowyoh,
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st, ul,Długosza - Dziekania

Badania prowadziła mgr, Bllgia Gąssowska, finansował WKZ 
w Kleloaob.

Wykop został założony w uliozos, w jaj najwęższym miajeou 
między budynkami Sufraganćwkl a Wikarówki. Ha głębokoóol ok.
1 n odsłonięto mur fundamentowy zbudowany z kamienia z dodat
kiem oegły, który sięgnął do głębokoóol 5 m. HaJprawdopodob
niej Jest to mur fundamentowy budynku zwanego Dziekanią, która 
uległa spaleniu w XVII w, BlieJ zalegała warstwa wozesnoóred- 
nlowisosna utworzona z lessu zawlerająoa oeramikę z XI w.


