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wieczna/ jeat s ta rsza  od muru« Pozostałe warstwy / * 6 1 7 /  uformowały s ię#naj
prawdopodobniej albo po wzniesieni u muru, albo związane są z jeger przebudową, 
czy też reperacją /  warstwa 8 / .  W rezultacie otrzymuje rozlegle ramy chronolo
giczne od XI/XII - XVI wiek«, w jakich motemy umieścić m ur.

Na działce 35 A/C odsłonięto część podziemną pćłnocnego skrzydła Zamku, 
Przewiduje się kontynuację badań ,

SIERADZ P racownia Archeologiczno-Konserwatorska
P .P .  PKZ Oddział w Warszawie

Badania prowadził m gr Urszula Perlikowaka.
F inansow i WKZ Łódś. Czwarty sezon badań.
Gród i zamek XI-Xin w.

Celem tegorocznych badań było zakończenie eksploracji wykopów z 1971 roku.
W wykopie n r 8 # usytuowanym prawdopodobnie na linii wałów, odsłonięto dębową 
konstrukcję przekładkową, która być m ole związana Jest z wałem młodszym dato
wanym na Tm  wiek. Ściślejsze jechiak określenie funkcji i chronologii tych kon
strukcji powinny przynieść dalsze badania.

W wykopie n r 7 natrafiono prawdopodobnie na pozostałości wału starszego z 
XII wiek i początek Xm wieku. Odzłodlętę skrzynie* sosnowe,wypełnione ziemią 
i warstwą kamieni, pod którymi zalegała war s twa laszyny oraz kawałków drewna, 
kory brzozowej, sosnowej,łuski rybie, orzechy laskowe, mech. W tej wa rs twie na
trafiono na ułamki ceram iki z obustronną żółtozieloną polewą i żużel ceramiczny. 
Eksploracja wykopu nie została jeszcze zakończona. Prowadzono równieś prace 
ziemne w sąsiedztwie XIII-wiecznych fragmentów ekuą^tąj budowli oegjanej. 
Wytyczony w kierunku wschodnim wykop, miał wyjaśnić ewentualne istnienie absy
dy powiązanej z w/w budowlą 1 stanowiącą jej nawę.

W wykopie udało się uchwycić pierwotny zarys wzgór za, p rzebieg wału oraz 
jego kulminację.

Dokiamie przebadanie wału powinno przyczynić się  do wyjaśnienia datowania 
budowli i jej związku z umocnieniami grodu.

SŁUPSKI MŁYN, pow.Grudziądz Muzeum w Grudziądzu
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Badania prowadził mgr Ryszard Bogu wolski 
/  autor sprawozdania/ oraz mgr Andrzej 
Kola, Finansowało Muzeum i Prezydium PRN 
w Grudziądzu.Drugi sezon badań.Grodzisko 
wczesnośredniowieczne/ Х-ХШ w ./ i forty
fikacja średniowieczna XIV wiek.

Po przeprowadzeniu w ubiegłym roku badań sondażowych zakwalifikowano 
ten obiekt do badań systematycznych.

Wytyczono wykop 3 x 12 m, dzieląc go na trzy odcinki badawcze /  I - Ш/ 
o rozm iarach 3 x 4 m. Umiejscowiono go na wewnętrznym skłonie wału w połud
niowej jego części. Po zdjęciu ziemi humusowej w działce I i częściowo U wystą
p iła  zakłócona okopami warstwa kulturowa datowana przez m ateriał ceramiczny 
na X - ХШ wiek. W działce П została ona prawie całkowicie zniszczona przez 
nawarstwienia o miąższości ca 120 cm pochodzące z ruin po krzyżackiej foryfl- 
kacji granicznej pobudowanej na tym grodzisku w I połowie XIV wieku. Warstwa 
wczesnośredniowieczna czytelna je st najlepiej w działce Ш zalegając bezpośred
nio na głębokości 360 cm pod reliktami średniowiecznej zabudowy.

Badania będą kontynuowane.

SOBIEft-MANASTERZEC, pow. Lesko Konserwator Zabytków Archeologicznych
w Rzeszowie

Badania prow adzili m gr inż . a rch . Tadeusz R .
Żurowski /  autor sprawozdania/ 1 doc.dr Jan 
Gurba. Finansował WKZ w Rzeszowie. Siódmy 
sezon badań. Grodzisko wczesnośredniowieczne 
1 zamek średniowieczny.

Badania prowadzono w narożnej sali przyziemia i w piwnicy zamku oraz przy 
m urąe obwodowym na dziedzińcu po stronie północnej, na wschód od baszty w 
odległości od 16 do 20 m.

Wykop I. Odgruzowana sala ma kształt trapezu prostokątnego o narożnym 
boku ukośnym. Do ściany traktowej przylegają cztery pUastry kamienne obłożone 
cegłą gotycką. Pozostałe trzy ściany nie miały zapewne takich pila et rów. Górne 
partie muru traktowego po przełamaniu leżą powalone do połowy szerokości sali. 
Zaprawa nadal utrzymuje kamienne wątki w pierwotnym układzie obróconym o 
około sto siedem dziesiąt stopni. Murów tych nie rozbijano przy odgruzowaniu.


