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Wyk. 35 ode. D. Zlokalizowano go w zachodniej części dziedzińca w partii 
centralnej. Miał on na celu ostateczną weryfikację hipotezy odnośnie 
istnienia w okresie średniowiecza naturalnego parowu w tym rejonie. 
Calec osiągnięto na głębokości 3,7 m co wykazuje dalszy jego spadek w 
kierunku północnym w stosunku do wyników uzyskanych w roku ubie
głym. Świadczy to wyraźnie o istnieniu tu sugerowanego jaru zasypanego 
dopiero w XV w. Znaleziska z warstw zasypiskowych chronologię tę na
dal' potwierdzają. Prace w tym rejonie ostatecznie zakończono.

Miasto — stanowisko III
W czasie wykonywania wykopu fundamentowego, na zapleczu za

chodniej pierzei Rynku, koparka na powierzchni 6 arów odsłoniła dobrze 
zachowane resztki zabudowy drewnianej mieszkalnej wraz z resztkami 
ścian i podłóg; gospodarczej, oraz studnię z cembrowiną drewnianą. W 
obrębie odsłoniętego obejścia obok budynku mieszkalnego natrafiono na 
wkopaną w ziemię beczkę. Bardzo liczne ścinki skóry, destrukty obuwia 
oraz całe dwa buty, w tym jeden dziecinny, wskazują, iż mamy tu do czy
nienia z pracownią szewską. Znaleziska ruchome w postaci fragmentów 
ceramiki, kości zwierzęcych, wyrobów szklanych i kościanych (grzebień) 
oraz drewnianych w tym i całe naczynie, pozwalają datować obiekt na 
XV wiek.

GŁOGÓWIEC, pow. Mogilno Muzeum Okręgowe w Toruniu

Stanowisko 1

Badania prowadził mgr Januariusz Janikowski. Finansował 
WKZ w Bydgoszczy. Pierwszy sezon badań. Osada średnio
wieczna i kultury łużyckiej okresu halsztackiego.

Stanowisko znajduje się na półwyspie jeziora Pakość, w odległości 
okołó 250 m na wschód od zabudowań PGR Głogówiec na niewielkiej 
wysoczyźnie, silnie zniwelowanej od strony południowej przez wody jezio
ra. Wyeksplorowano 2 wykopy: jeden o wymiarach 5 x 5 i drugi 10 x 2 m. 
Badania miały charakter ratowniczy.

Na wykopie 1 uzyskano dużą ilość materiału ceramicznego datowane
go na wiek XIV i XV. Były to garnki, pokrywki stożkowate, dzbany o 
brztiścu kulistym lub baniastym oraz ułamki mis. Odkryto także kamienną 
osełkę. Odsłonięte zostały też ślady ogniska zbudowanego z kamieni pol
nych.

W wykopie 2 odkryto 2 jamy odpadkowe z niewielką ilością drobnych 
fragmentów naczyń kultury łużyckiej okresu halsztackiego.

Badania stanowiska zakończono.


