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W narotniku półnoono-wsohodnin odkryto relikty ośalobocznej wiety o średnicy 10.5 a, Północna oząśó wlely zniszozona zupeł- ni· pozostałe oẑ ści zachowane do wysokości około 0,5 - 1.5 ■ od 
■topy fundamentowej* Relikty witty zostały zabezpieczone trwał· prxy zastosowaniu aatsriału z ozynnych do dziś kopalni kamieni*' w Inowłodzu.

Wschodni nur obwodowy zachowany na długości 19 ■ do wysokości 5-5 в.
Materiał zabytkowy przemieszany, główni· ułamki oeramiki, kafli ж XXY-XVXX w*
■ateriał zabytkowy» po opracowaniu złożony zostanie w Mиже- ив w Tomaszowie Haa;
'Badania b*dą kontynuowane, ai do odiłonlaoia całego Eałoie- nia. UozytelnJony zarys zamku zostanie zabezpleozony i udo stąpniemy zwledzejąoyii.

IZHEZH0, ga,Rogov o .Wojewódzki Konserwator Zabyt-■woj.bydgoskie ków Biuro Badań i DokumentacjiStanowisko 9 Zabytków w Bydgoszczy, MuzewOkręgowe w Toruniu oraz Klub 
Archeologii Podwodnej "Tryton* 
w Bydgoazory

Badania prowadziła agr Olga Romanowska-Orabows- 
ka.Finansował WKZ w Bydgoszczy· Trzeoi sezon badań* Grodzisko kultury łużyokiej г okresu halsztackiego, nikła ślady osady obronnej wczesnośredniowiecznej, pod wodą zlokalizowana wleia obronna г końca XIII początku XIV wieku*

Kontynuowano prace wykopaliskowe we wschodniej parti! gro« dziska, w rejonie rozpoznanej w latach ubiegłych, ulicy dojazdowej ormz bramy. Głównym celea prac tegorocznych było uchwycenie 1 rozpoznanie południowego odcinka bramy i przelegająoego do niej 
wału obronnego.W wyniku tegorocznych badań uchwycono dalsze eleaenty ulicy dojazdowej ora* odsłonięto elementy konstrukcyjne bramy, w poetaoi rzędu słupów, ograniozająo« jej południowy zasięgi Badania prowadzone na wale obronny· pozwoliły stwierdzić, i* 
skrzynie wału zabezpieczone były przed rozsuwanie· sit przez 
debowe legary 1 pionowo wbite pale, natomiast lioo wału, wyle
nione warstwami jasoo-tółtej gliny* w dolnych partiaoh obłołone 
było kamieniami*Od strony jezior« do ulicy wjazdowej dochodziły bezpośrednio 
skośni* i gtsto wbijane pale. zabezpieczone przez obsuwaniem 
alt ρτζ·ζ podłużnie ułożone bale«Materiał zabytkowy reprezentowany był główni· przez ułamkinaczyń •ras kilka dr· rogowych grooików do strzał oraz fr. rogowych 
przedmiotów*
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Jednocześnie w sezonie bieżącym prowadzone badania geomorfologiczne i palinologiczne na grodzisku.Obok w/w prac, kontynuowane badania podwodne na jeziorze Wolskimi 
otaczającym z trzech stron półwysep;Wykonawcą prac był Klub Archeologii Podwodnej "Tryton" w Bydgosz
czy* Badania podwodne prowadzono metodą sektorowa, obejmując, 12 metrowej szerokości pas Jeziora we wschodniej części półwyspu, systematyczną penetracją, W wyniku badań zlokalizowano 1 dokumentowano dalsze elementy mostu oraz sporządzono przekop przez fundamenty wieży Średniowiecznej, zlokalizowanej przy północnym cyplu 
półwyspu.Wydobyto w trakcie poszukiwań materiał głównie średniowieczny, w тИд bosak żelazny, siekierką miniaturową, grot oszczepu, kia»· rt do pasa oraz fr. naczyń, nierzadko zachowanych w całości.

Korpleksowe badania na półwyspie 1 jeziorze będą kontynuowane.

JĘDRZEJÓW patrzwoj.kieleckie wozesne średniowiecze
Opactwo oo,Cystersów

KOBIERNICE, gm.Porąbka Konserwator Zabytków Archeolo-
woj;bielsko-bialskie gicznych

Badania prowadził mgr Jacek Reynlak· Finansował WKZ w Bielsku-Białej. Pierwszy sezon badań.Ruiny zamku z XIV w*

Podjęte prace miały na celu rozpoznanie założeń obronnych 
zaaeozku należącego do ryoerzy-rabusiów* Skrzyńakloh, położonego na szczycie góry zw*"Wołek", nad doliną Soły* Założeniem ba
dań było również prześledzenie najstarszych warstw osadniczych oraz szczegółowa inwentaryzacja pomiarowa zachowanych resztek 
»urów;Całv obiekt składa się z partii zabudowy południowej /mieszkalnej/ oraz północnej /wieży?/, zachowanych Jedynie w partiach fundamentowych, otoczonych resztkami muru obwodowego, fosą 1 wa
łem zewnętrznym w obrębie küllminacji wzgórza;

Wykop I przebiegający z północy na południe, długości 16 a, przecinał południowy fragment założeń zamkowych. Pozwolił 
on uchwycić stratygraficzny Układ warstw, który w górnych par
tiach składał się w przewadze z fragmentów destrukcji murów oraz ustalić fragmenty podziałów wewnętrznych tej części zabudo
wy· Wykop odsłonił takie stopy fundamentowe murów, posadowionych na skale macierzystej o różnej głębokości występowania: od 155 
do 320 om*Mury zabudowy południowej wykazywały Jednolity charakter wątku, na który składały się kamienie miejscowe o wymiarach od


