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ODEBCT, ok? Tołba№ la /b a łg a r la /  Zakład Archeologii Wio Ikopo Inki
Inntytntn Rio t o r i i  g a lta ry  Materia 1- 
-ao j PAW v Poznania

Badania prowadził p rc f ? dr Witold Hen
n el? Flnaanowała PAN? Traool nonoa ba- 
dad? Onada obronna o obrona rzynaklogo 
1  wononnogo dro№lewlooaa -  do n  w?

Colom badad było odnłonlgclo fragnontdw donnloBanoj bra<y w Ba
rtok obronayoh dolały pdłnoonej, nohwyocnych ozędoiowo w ablogłyn ro- 
kn oiBO przodlodtonlo dalnzyoh nnonogdłdw rozplanowania wnętrza onady? 
Stwierdzono^ do tragnent konntrakojl odnłoniętyoh v nb?r? ntanowlł 
właściwy Bar obroniy , ktdry v tya nlo jnoa onlągnął 3,6 B nnorokodcl?
Od ntrony pdłnocnoj do Bara obronnego przytykała wiodą o planlo n lo- 
rogalam ngo nnodoloboka, n a^ k a jąo a  odkryto aprzodnlo w ejście okrodlo- 
ao jako brana?

Wewnętrzna nzerokodd wlody wynoolła 2 ,4  B, długodd 2,2 n? Sno- 
rokodd Bara 2 ,6  n? Zardwno Bary obroano ja k  1 wiodą wznlonlono nootały 
o dadyoh blokdw kaaloBayob /50  z  30 z  25 oa lab dblidoayob rozn laran i/ 
łąononyoh naprawą wapienną^ Wo woobodaloj dolanie wlody znajdowała n lę 
Bloaa o wynAa№ 1,85 z  1 ,2  a ?  Uchwycono t a t a j  przo jdclo  nanarowano 
nlorognlarzynl kanlonlnnl 1 p łooklal oogłanl b lzan ty jn k ln l? Wo w ładcl- 
wya aaroo obroBBya aohwyoono ślady  ntopnl wiodących aa wy do no kondyg- 
aaojo  wlody? Wiodą w okrooio kłody wary obronno pzaenteły p o łn lś ową 
fankoj 4 wykorzyntana nootało do oolśw gonpodarczychj

Wotrafloao ta t a j  aa llcnao dadlo 1  kawałki oarśwkl dalaancj 
/ponad 50 k g/ oagorająpo, do fanko jonowała ta pmoownla obrśbkl dola
na? W tya onaolo anpowne naaarowaao p rz e jśc ie  przez aar obronny dola
ną kaalonną, jodnootronaio lioowaną, bon naprawy? №. nowaątm wlody od- 
nłonlęto noopdł fragaoBtaryonalo noc kowanych o lod ala  pltoodw?

Od otroay poładalowoj aara obronaogo, aa wyookodcl jogo podota- 
wy, prootopadlo do jogo kio ranka, otwlordnoao obooaodd dwaotroaalo l i 
cowanego aara  o onorokodol 0,75 a ,  dbadowaaogo n drobnych n lorogn lar- 
ayoh k aa lo a l 1  łącnącogo nlę o war o twą nawlorająoą a a to r la ł  zabytkowy 
n obrona myanklogo? Do togo okrona odalodd tod aalody badewę aara  
obronaogo, B lao, do powstał oa pddnloj od wopoaBlaaogo a ara?  Wtdrao wy
ko rzyotanio konstrukcji obromych dla ooldw goopodaronych łąogyd aodaa, 
aa podntawlo naaartodol kaltarow oj w ypełniającej wnętrze wlody z okro- 
noa wcaennoblzantyjnkla? Ponad ronwallnkaal wlody odkryto nnonątkl 
trnooh poohdwkdw nnklolotowyoh, nalodąoyoh zapewne do oanatarzynka od
krytego w latach  № logłyoh a ntanowląoogo aajałodnno aawarntwloaio ba
danego oblokta?



309

W ezędel południowej owady odwłonlęto pozewtałą ozęśś bndymkn 
nchwycomaga częściowo w raka ablagłym /Nr 10/? Budynek powiadał kwztałt 
nlaragnlamago owaln o rozmlaraoh: dłngośś 0,10 a , wzorokośś w części 
wwchcś^lcj -  2,80 a 1 w zachodniej -  1,60 a 1 powiadał parzybadśwkę w 
poładnlooo-waohodnioj części o rozmlaiach 2,6 a 1,6 a? Nalały on da 
najmłedwzej fazy mbadany poprzedzającej bezpośrednio cmantar^rwko?

W środkowo-zaohcdnlaj części owady załcśonc wykop, w ktśrym 
nchwyoono badyaak mlawzkalzy o rozmiarach 4 z 3,T8 m /Nr 11/? z pie- 
oaa garcwtckątnym obudowanym kaalaalaal 1 wylaplopym warwtwą gliny, po- 
wadowlcnym w południca o-mchcdmlm narośnlka budynku? Domowtwc naloda- 
ło do wczawnaj fazy mbudowy owady wznlawlcnwj na ralnaah zabadawy 
wczaanoblzantyjwklaj? Budownic two taj fawy cbaiaktcryzcwało wlę wznc- 
wzanloa daaawtw zagłębianych w zlaalę  1 rozwal iw ta owady J

Napotyłmnc rśwnlał na nlollezno aonaty brązowa przodo wwzywtkla 
wczawnablzantyjakla, dość liczno wytwory z rogd 1 kości, fragaanty na- 
ozyd azklanych, Aalazna groty wtrzał 1 nośa? Na podkreślania wawługują 
odkrycia fragmentu Balazmcj azdy oraz n laaal kamplatnla zadawanaj wagi 
azalkawaj z brązuj

PAMCTBA /S y r ia /  Palwhz Stacja  Archeologii frśdziwm-
ncmarwklaj Uniworwytata Zhrwzawwkla
go w Nalrza

Badania  prowadziła dr habSAnna Sadłnrwka?
Flnanwowała Pclwka Stac ja  Archeologii  ̂
Srddzloancmorwhlej w Nalrza? trzynawty 
wazon badad? Dzla lnica alajwkw z I-IV wj 
n?a?

kampania poświęcana była kodcawym badaniom w grobowca Ala ino 
cyna № lrana z 188 r?  u?o? Odczywzczcno całkcwlolc jawklnlę grabową, 
p:*eprowadzono pomlaiy architektaniczno 1 azapcłnlcna doknmantację da 
aztatacznaj publikacji?

Dc najwadnlajwąroh znwloziwk taj kampanii nalałą  cztery warkofa- 
g l pławkcrzaśblona oraz powąg kobiety? Mlcjwca znalezienia tych zabyt- 
kśw oraz Ich wytnacja wtratygraflczna pozwalają na prdbę rakcnwtzukcjl 
pierwotnego wywtrajn grobowca w II -  IH  w? n?e?


