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b oeramlką wczesnośredniowieczną.
Badania ratownicze będą kontynuowana w miarę postępu prao 

*lennych.

SIERADZ - m. Muaaum w Sieradsu
Stanowisko 1

Badania prowadziła mgr Anna Kufel-Dzlerzgoweka. 
Finansowała FRH w Sieradzu i WKZ w łodzi. Drugi 
aezon badań* Grodzisko 1 zamek wczesnośrednio
wieczne - po czasy nowożytne /XI - XVIII w./.

Grodzisko położone jest na wzgórzu, w widłach Zegliny 1 
Warty, na terenie zalewowym, u wylotu ulioy Zamkowej.

W roku bleżąoym przedłużono stary wykop /1958-60/ o następ
ne dwa odcinki 5 x 5 m, a w ozęścl zerzłoroczneJ przystąpiono do 
odsłonięcia rumowiska ceglanego zajmujaoego blisko połowę wykopu. 
Po uaunlęolu rumowiska natrafiono we weohodnim profilu na mur oer 
glany, łukowato wygięty. Mur ten, grubości 2 m, zbudowany jest 
wyłącznie z cegieł /wątek wendyjskl/ o przeciętnych wymiarach 
26 x 12 x 9cm. Ze względu na układ 1 wielkość oegieł oraz grubość 
1 sposób wykonania fug, obiekt powyższy datować można na połowę 
XIII wieku /7/.

Wnrs*wy, na które natrafiono w wykopie były w znaoznym stop
niu przemieszane. Zabytki luśne w nich występujące pochodzą a 
rdżnych oatobów chronologicznych /od XI po XVIII wiek/. Ogromną 
większość stanowi* ułamki ceramiki - zarówno zgrzebnej, jak 1 po
lewanej. ;łó*nież dość liczne są fragmenty kafli zdobionych orna- 

t^m Maczanym i wielobarwną polewą.
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8pośród przedmiotów metalowych najozęśclej' spotyka się 
gwoździe żelazne 1 fragmenty okoć. Do olskawszyoh znalezisk na
leży zaliczyć dość liozne groty bełtów do kuszy, miedziany trz^ 
wlk do pochewki od noże, nóż żelazny z miedzianym okuciem 1 dwa 
prostokątne krzesiwa.

Z lnnyoh zabytków na uwagę zasługują monety /12 sztuk/, 
osełka piaskowcowa w formie walea, z otworem do zawieszania 1 
dwustożkpwy gliniany przęśllk.

W żadnej ozęści wykopu nie osiągnięto oaloa. Prace wykopa
liskowe na tym stanowisku będą kontunowane w lataoh przyszłyoh.

8JLLWY DU2B, pow . 8iemlatyoze Konserwator Zabytków
Aroheologloznych 
w Białymstoku

Badapla prowadził mgr Jan Jaskanis. Finansował WKZ 
w Białymstoku. Pierwszy sezon badań. Osada wczesno
średniowieczna /XII/XIII - XIII w./.

Kilkudniowe praoe miały charakter ratownloso-zabezpleosają- 
oy 1 dotybzyły osady wozesnośrednlowleoznej z XII/XIII - XIII 
wieku, położonej w północnej ozęśoi wsi na rozległym pagórku, 
przy szosie z Siemiatycz do Ciechanowom. Wschodni skraj osady 
nlszozony był eksploataoją żwiru. Zbadano około 25 m • na któ
ry oh odsłonięto zarysy eześoiu jam.Jedna z nich wyłożona pole
pą zawierała szare i sypkie epoplelałe wypełnlsko. Inne wypeł
nione były czarną, przesyooną szozątkami organloznyml ziemią 
lub ziemią o zabarwieniu niewiele różnląeym się od oaloa. Zwra- 
oa uwagę nikła ilość oeramiki w tych zespołaoh, podozas gdy w


