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BAJTKOWO, g r a .Ełk woj.euitaiekle ^Muzeum Okręgowa it Suwałkaoh

Badanie prowadził mgr Leszek Lenarozylc.Finanao- 
wało Muzeum Okręgowe w Suwałkaoh* Pierwszy sezon badań. Qrodzlsko wczesnośredniowieczna i śred
niowieczne /XII - XIV w./.

Stanowisko położone jeet około 50 и na południe od drogi Ełk - Fisz. Badany obiekt Jest grodziskiem dwupłaszczyznowyn 
otoczonym pierśoleniowatym wałem. Obie płaszczyzny mają kształt 
zbliżony do półkola. Wysokość wału wynosi około 6 m. ff północ· no-wectiodniej częśol wał na przestrzeni 10 m Jest zniszozony·

Badania prowadzono na obu płaszczyznaoh grodziska, górnej 
1 dolnej, wykonano takie przekop przez wał od strony południowej, Na dolnym majdanie usytuowano trzy wykopy o wymiarach 3*5 m 
/wykopy 1,11,111/.W wykopie 1 stwierdzono występowanie dwóch warstw kulturowych. 
Starsza charakteryzowała sie niewielką miąższością oraz spora-Йогпутв występowaniem ceramiki ręcznie lepionej, w niewielkim opniu obtaczanej.Wydaje się, że chronologie tej warstwy nalefcy wiązań z XII « XIII wiekiem. Warstwa młodsza, o miąższości 30-60 cm, wyetę- pująoa we wszystkich wykopach zawierała oeraulkę toczoną, dobrze wypaloną, z Ш 1 Д П  wieku. Z warstwy tej pochodzą dwa •zabytki metalowe nóż żelazny 1 fragment okucia oraz duża ilośó kości zwierzęcych. Występowanie w warstwie młodszej dużej ilości kamieni w pobliżu skupisk węgla drzewnego, przemawia za istnieniem na dolnym majdanie konstrukcji drewnianej /pomiesz
czenia gospodarcze ?/ umacnianej kamieniami.

Dokonano dwumetrowej szerokości przekopu przez wał w kierunku południowym. W ozęścl górnej wału nie natrafiono na ślady umoonień, V częśol dolnej, od strony wewnętrznej, stwierdzono występowanie dużej Ilości bezładnie zgormadzonych kamieni, węgli drzewnych 1 polepy. Wydaje się, że wskutek działalności erozyjnej opadów atmosferycznych elementy konstrukcyjne 
umocnień wału znalazły alę u Jego podnóża.

Na górnym majdanie usytuowano również trzy wykopy o wy
miarach 3*5 m /wykop IV, VII i VIII/. następowanie warstwy starszej stwierdzono tylko w wykopie VII, miąższość jej wy
nosiła około 10 cm· Warstwa ta zawierała węgle drzewne, pole
pę 1 ceramikę o cechach prymitywnych.Z warstwą młodszą wiązać należy obiekt, którego wyolnek w po
staci regularnego pasa kamieni oraz negatywów słupów odkryto 
w wykopie IV. W pobliżu tego obiektu znaleziono fragment wędzidła żelaznego.

Wykop VII, przylegający do krawędzi spadku między górną, a dolną płaszczyzną, odsłonił ślady umocnień między górny» l dolnym majdonee.



Wydaj· «1«, U  tał ods są fas« u iyt kowania grodalska wiązad możne в dr,lała 1лośoią Zakonu Krzyżackiego, «tar·«« natoniaat byd może, в wcEesnoér·dniowi·ozną Jeówieią.
Badania będą kontynuowan·.

BABKOWIOE WOERE,gm,Sel*J<J* К и м ш  Archeologiczne 1 Btno-
woj.piotrkowski· graf i cm· я Łodsi
Stanowisko 1

Badania prowadził agr Mieczysław (Mira. Finansował WKZ w Piotrkowie Trybunalskie. Piąty saaon badań« Stenówteko wielokulturowe. Oaada otwarta 
z okraau p6£noreyseklego /1И“1V w./ o ras o rada 
obronna в okreau wosasnago éradalowlaesa /VI-U wieku/.

Stanowisko poJboton· Jaat na atroay·), kłlkunaetomtrowej wy- 
aofcoéoi, leiryre br**gu rseki Pilicy, « odl»®ło4ei ok. 200 в aa 
południa od sobudowań m l  Bazbowio« Mokrv. Osada tworzy и reuele 
płaekia nieregularny cypel, · otocsosa Jaet od p&fcnooy głębotia 
parowa« o trudno doetçprqnn sboosu* a od mrehoau i południa obję
ta Jeet wodaai nseltl Pilicy.

Badeniarai objęto &aJoi«1caweey obaaar owady* alweowioi· pree- 
etrseń zamkniętą prtei dwa rowy obronne /nr 1 i 2/ * okresu weni- 
nego 4rvdal<wi«cM, Va obaaars« tym satlMlooo daiewlęć oblaktdw mieeetalnyoh. Były to duAe paleulak» oa piani· elipey i wynlaraob 
Arednio 2x3 ». Pcmytocy rodzaj obiektów arah(»lo^ie«7«b wystę
pował Już w.oaadeie· V popraednioh aaaeoacb badw aeyefa natrafiono 
bowlan w osę4ci nieobronnej oypla /od atrongr saoboAnleJ, prsad- pole oaady/ na pięć dufcyoh paleńiak * okreau weaeanego arednio- 
wleoaa* Je*y palaniakowe маг1»г*2у osł* drobiny węgli drwwnyob, preapaloae kattianla. tr*y no*« Wlaarae, koło tarnoae. polepę, pravpaloae koéci jntienęoe, dufta iloéô utaafcâw oeraaikl /dwa na- ctpla udało się zrakoaatruowaé/*

Prrebadano w oaioéoi rdw obronoy tir 2· T  Jago wypełniaku 
ora« tui obok znaleziono oetery groty »treał, owa groty wŁócehI, ostrogę fcelatną, węgla drzewne, polepę oraa ułarói naozyń gli
nianych. Wszystkie te sabytkl datowane są na pierwej poiowę 
IX w. Do sbadania po*oatai w oaadsla Jeaaosa fraisent rowu obronnego nr 1.

BIAZOQÛRZS, яш.Zgorseleo Wojewódzki OArodak Aroheolo-woj·Jeleniogórskie giczno-ÄonaerwatoraklStanowiako 2 we Wrocławiu

Badania prowadził« ngr HKLina ̂ ledcilc-Kanińaka. Finansował WKZ w Jeleniej Oórze. Piąty aazon ba-


