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lepiej zachowanym bruku chaty nr 1/pas 2 wykop VII/ czytelne było jego obrzeżenie wykonane pojedynczymi większymi kamieniami* Zarys bruku tej chaty o wymiarach 5 x b m skierowany był bokiem dłuższym z północnego zachodu na południowy wschód podobnie jak i chat pozostałych· W narożniku południowo-wschodnim znajdowało siή regularne, prostokąbie palenisko, o wymiarach 0,8 x 1 m, zbu
dowane z większych kamieni, spękanych w wysokiej temperaturze, o ostrych krawędziach.
Od strony północnej paleniska tkwił pionowo drewniany kołek, na
tomiast przy południowo-zachodniej krawędzi zalegały w skupisku fragmenty jednego naczynia·
Interesującym też obiektem jest inne palenisko, już wolno stojące poza obrębem chaty nr 1, w odległości 1,5 m na południowy wschód od niej.
Zbudowano Je zupełnie odmiennie od poprzedniego, z grubej wy- kładkl gliny tworzącej kolisty zarys średnicy 1 m obrzeżony kamieniami.
Osada wczesnośredniowieczna powstała na warstwie silnie przemieszanej ze śladami osadnictwa wcześniejszego prawdopodobnie 
kultury łużyckiej oraz przeworskiej, sygnalizowanego ułamkami naczyń. Uzyskane zabytki znajdują się w zbięrach Muzeum Okręgowego w Białymstoku,
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KRUSZWICA Polska Akademia Nauk
woj.bydgoskie Instytut Historii KulturyStanowisko 2 Materialnej w Warszawie

Badania pod kierownictwem prof.dr. Witolda Hensla prowadził mgr Wojciech Dzieduszycki. Siódmy sezon badań. Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy* gród i pierwsze podgrodzie, zamek /XIV-XVII w«/·

Badania skoncentrowano w środkowej i południowej części Wzgórza Zanikowego· Kontynuowano tu eksplorację wczesnośredniowiecznych nawarstwień kulturowych 1 odkrywano ceglane konstrukcje zamku kazimierzowskiego· ~Eksploracja warstw wozeenośredniowieoznych pozwoliła na uchwycenie dalszych partii drewnianej zabudowy podgrodzia - pozostałości domostw, palenisk, pieców, a także szeregu poziomów konstrukcji drewnianych układanych w systemie rusztowym. Zaobser
wowany tu ostry stok przebiegu nawarstwień pozwala przypuszczać że lstaleje tu możliwość uchwycenia wału obronnego. Z zabytków ruchomych na uwagę zasługują! oprawki grzebieni, obrączka br%* 
zowa, sretny szeląg krzyżacki z początku XV wieku·

W trakcie prac w obrębie zamku kazimierzowskiego odsłonięto Jedno z pomieszczeń - fragment części parterowej i partie piwniczne w którym odkryto pozostałośoi kuchni zamkowej. W po
mieszczeniu tym odsłonięto piec kamienno - ceglany, który da
tować można na podstawie znalezionej tu monety, szeląga ryskiego, na około połowę XVII wieku· Jest więc prawdopodobne, że 
kuchnia ta użytkowana była w ostatnia okresie egzystencji zamku kazimierzowskiego, a więc po zajęciu Kruszwicy przez wojska
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szwedzki·· Wiś ród zabytków ruchoeych na uwagę zasługują fragmenty odkrytej kani *niarki z XIV-XV wieku. Wydobyto około tysiąca przedmiotów szklanych, brązowych a. in. tarcza zegara, m M a l -  ki, sprzączki, tkaniny, przedmioty kościane 1 rogowe, żelazne okuola ekrzyri, drzwi» militaria·

KRZESK. KA6l£MA-NIWA,jp.Zbuczyn Wojewódzki Konserwator Za·woj.siedleckie bytków w Siedlcach

Badania prowadziła dr Karla Mlśkiewioz ж Instytutu Archeologii UW, Finansował WKZ w Sl*dleaoh. 
Pierwszy amon badań, Qrodzlako wozasnoArataio· vi««ai·.

Orotteisko połetoM j»et około 100 a na zachód ed skrzyto- wanJLe drogi Siedl©*-T*r*epol z boomą odobodaąoą do Kaoi*jowio, Cf̂ i£ połotenń na połwtal· od drogi rezoraea. W pozoatalej ozf- 
Aol zachowana dwa pi «ruciani« wałów i fosa*

Wykonano dwa przekopy prz·* majdam grodu i oxçéé wału www- nftna«ge, V wykopach na aajdanl* pod warstwą htmisu 1 ziaml atamMaomnaj zalegały ohi»kty zagłębiom w calec, Były to trzy
«oapodaro** oraz półzi— I attka. Jeny *>spodan»a Biały w plaâie kształt kolisty, w plonie ni »okowa ty 1 workowaty. Wyp*ł- 

nl gtno ettnowiła e » n o  bnnataa Tl rrla  ж a lw lilk q  iloialą ułamków oaramikl, w ąglaal drzewnymi 1 grudkami polepy* PÓłzlamianka 
miała w p M ie a l· kształt nlaregtiamago prostokąta, w profilu dno było LsidEo nlealwwate. Hią*s«o46 3*1 wy*»o*i£a około 55 Ш* Pvcy dnie, nad roawleczooym paleniskiem «budowanym z prsapalo· naj gUngr 1 ntallosmyoh bamleml  polayoh wystąpiła 25 om cruboA- oi warstwa feoéci. zwierzacyx*. Poza koAćmi w wypałaleku połtl·«—ItrH odkryte chtfcą ilo*6 fragmentów o«raaiki, z którym zrekom- struowaoo 6 neozyń, Wyekaplorowmne taft <hi£* grudy polepy poeho- dsąoe z rumowiska Aeian, ułamki prażaicy i wiele vqgli drzwnyoh, Oac«alka s tego obiektu, podebal· Jak Ł z innyoh céçAci wykopu 
była lapłcaA ręom ia i  słabo о П м ш а ·Krawędzi· wylewów obtmoanoa silniej. Ornament stanowiły tłobki dookolne oraz wlalokrolm 1 pojedyncza linia falista« ryta płytko 1 aiattknaol·«

Fratoop przaz wał wykazał brak w taj częJcl koestrukojl drewnianych* Wał był uaypaoy z nawiezionej gliny» umocniony od zewnątrz kanionlami.
W toku badać znaleziono w warstwie ziemi pod burnusem fragmenty trseoh noAy Żelaznych, ргмАИк ж rótowago łupku i krąłak 

gliniany s otworem w Arodku /elftank/·
Wstępni* datować nożna grodzisko w Krzesku na okres VII - IX w. i fiwi


