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południowo-zachodniej ozęśoi góry bazaltowej o wysokości 220 m n.p.m. 
Południowa ozęśó grodziska została zniszczona w czasie • Ksploataojl 
kamieniołomu. Założono trzy wykopy od kulminacji wzniesienia wzdłuż 
magistral N-S i W-Z w kierunkach na północ, południa i zachód.

W wyniku przeprowadzonych prac odsłonięto układ stratygrafiozny 
stanowiska. W półnoono-wachodnlej części grodziska zaohowały się 
nikłe ślady wałów, bardziej czytelne w układzie waretw niż na powie
rzchni.

W wykopaoh wystąpiły ślady: przepalonych konstrukcji drewnia
ny oh, ceramika wczesnośredniowieczna, fragmenty żużla oraz gliniana 
prażnioa.

Miąższość warstw od powierzchni do bazaltowego oaloa wynosi 
około 3 metrów.

Dotyohczaaowe badania nie pozwalają na ostateozne określania 
funkcji grodziska. W związku z tym celowe byłoby przebadania maj
danu.

W1GBY, pow. 8ztum Muzeum Aroheologiozne w Gdańsku
Muzeum Zamkowe w Malborku.

Badania prowadzili mgr Barbara Wiąoek i mgr Mieczysław 
Haftka, finansowało Muzeum Zamkowe w Malborku. Szósty 
sezon badań. Grodzisko 1 osada wozeanośredniowiaosna.

W br. w dalszym ciągu eksplorowano wykop nr 7. Praoe koncentro
wały się nad trzema obiektami: wałem obronnym, chatą i piecem nr 3 
do wytopu rudy darniowej. Piec ten, podobnie Jak 1 dwa poprzednio 
odkryte, znajdował eię pod konstrukcjami wałowymi. Zachowała się 
tylko dolna partia, stąd o Jego konstrukcji niewiele można powie-
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dzień. W planie był prostokątny, dłuższy bok miał ok«3 m długości, 

szerokości na skutek zniszczenia nie dało się uchwycić« Obudowany 
był drewniano-gllnianą konstrukcją wznocnloną pionowymi słupami 

wbitymi w calec. W przekroju pionowym pieca uchwycono 7 warstewek; 

ruda darniowa zalegała w nim cienkimi warstwami naprzemlan z brył

kami wapna i mocno przepalonej sproszkowanej gliny o zabarwieniu 
ceglasto-floletowym« W najniżej położonej olemnej warstwie ziemi 
występowały liczne węgielki drzewne 1 drobne ułamki ceramiki wczes
nośredniowieczne j •

Stratygrafia warstw i znalezione w piecu zabytki pozwalają 

stwierdzić istnienie osady produkcyjnej istniejącej przed założeniem 
grodu« Ścisła chronologia trudna jest do ustalenia, ponieważ znale
ziona ceramika jest mało charakterystyczna. Opierając się na mate
riale pochodzącym z półziemianki/odkrytej w poprzednich latach/ 
usytuowanej w odległości kilku metrów na zachód od pieca, a znajdu

jącej się także pod konstrukcjami wałowymi, datować można roboczo 
obiekt na początek XI wieku.

WIDORADZ, pow. Wieluń Muzeum Ziemi Wieluńskiej
w Wieluniu

Badania prowadził mgr Bogusław Abramek. Finansowali 
WKZ 1 Muzeum Ziemi Wieluńskiej« Drugi sezon badań. 

Grodzisko wczesnośredniowieczne i średniowieczne 
/XII-XIV w./.

Tegoroczny wykop /50 ra x 5 m/ nawiązywał do wykopu z roku u- 

biegłego. Tym sposobem uzyskano przekrój nrzez wszystkie 4 wały j 

majdan grodziska.


