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zabytkowego przydatnego do szerszych spostrzeżeń archeologicz
ny oh, Przeważający materiał ceramiozny, w tym także obtaozany 
na kole» pozwala ogólnie datować osadą na Y1I-YIII wiek.

Niestety, nie uciało się uohwyclć zachodniej granloy obiek
tu, oo było jednym z głównych oelów prowadzonych preo.

I f 9 B T , pow, Sztum Huzeum Archeologiczne w
Gdańsku 1 Muzeum Zamkowe w 
Malborku,

Badania prowadzili - mgr Barbara Więoek 1 mgr Mieczysław 
Haftka, finansowały - Muzeum Zamkowe w Malborku 1 Towarzystwo 
Opieki nad Zamkiem w Malborku.

W m. Wągry, od 1962 r., prowadzone są systematyczne bada
nia wczesnośredniowiecznego grodziska, datowanego zabytkami me
talowymi (moneta, ostrogi ltp) 1 ceramiką na XZ w.

W bieżącym roku kontynuowano eksploracją wykopu nr 7 zało
żonego w płn. zaoh, oząśol grodziska. Wykop przeciął wał obron
ny u podstawy szerok. ok, 18 m. W wale, od strony wewnętrznej 
uchwyoono fragmenty konstrukojl lzbloowej 1 rusztowej oraz 
dodatkowe wzmoonlenie z kamienno-gllnlanej ławy 1 pionowych 
słupów. V bezpośrednim sąsiedztwie, wewnątrz grodziska, odkry
to zarys drewnianej chaty.

Myeksplorowane 3 izbioe wału dostarczyły ciekawego materia
łu zabytkowego! dwóoh tygielków odlewnlczyoh, złomu brązu, koś- 
olanych igieł, ułamków oeramlkl 1 1 oałego neozynla z czterema 
uszkami do zamieszania. We wnętrzu chaty znaleziono dużą Ilość
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ułamków oeramlkl oałkowlcia obtaczanej, gliniana przęśllkl, 
fragment górnej ozęśoi żarna rotacyjnego, 1 tygielek odlewni« 
ozy, przedmioty żelazne (noże, raki, łaóouoh z guzem, sprząoz- 
kę, skobel), przedmioty koóciane i rogowe (igły, 2 fragmenta
rycznie zachowane grzebienie, zdobioną poohewkę do grzebienia), 
a także dużą ilość kośoi zwierząt domowych, niekiedy 1 dzikich, 
oraz szczątki ryb*

W tym samym poziomie osadnlozym, między chatą 1 wałem, 
odkryto warstwę spalonego zboża z resztkami zwęglonych konstruk
cji.

Zakończenie prac przewidziane jeet w roku przyszłym.

f I B L I O Z K A ,  pow.Eraków Muzeum Zup Krakowsld.oh

Badania prowadził mgr A.Jodłowski, J.wiewiórka, finanso
wało Muzeum Zup Krakowskich.

Przy budowle pawilonu PSS natrafiono na drewnianą obudowę 
w formie studni. Badania o charakterze archeologlozno-geologioz- 
nym wykazały, że jeet to zespół urządzeń solankowyoh składający 
się ze atudnl-azybu solankowego, odstojnlka, rynny drewnianej 
1 dwóoh słupów wkopanych w ziemię. Cały zespół wystąpił na 
głęb. 1,70 m od obecnej powierzchni gruntu.

S z y b  w rzucie poziomym posiadał kształt kwadratu o wym.
1,4 x 1,4 m, a jego głęb. wynosiła 6,5 m. Obudowę śolan szybu 
stanowiły grube pćłokrąglakl dębowe o średnioy do 34 om układa
ne na zrąb, wzmocnione w narożnlkaoh czterewl pionowo ustawio
nymi słupami. Słupy pionowe rozpierane były w odległoóolaoh


