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Stwierdzono:
1/ ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego z IX/X - 1 poł.X w.
/tylko ułamki ceramiki naczyniowej/
2/ podgrodzie o wnętrzu moszczonym drewnem od poł.X w.
3/ warstwę pożarową związaną z najazdem Brzetysława w 1038 r .
4/ warstwę zaprawy wapiennej związanej z wzniesieniem katedry romań
skiej w poł.XI w.
5/ osadnictwo od poł.XI do początków XIII w. z obiektem mieszkalnym
z zachowanym wycinkiem podłogi drewnianej datowanym na XI1/XI11 w.
6/ po wyrównaniu terenu wzniesiono kaplicę gotycką z zachowanym fra g 
mentem posadzki ceglanej z XIV/XV w.
V trakcie badań znaleziono materiał ceramiczny, osteologiczny,
ichtiologiczny jak również wyroby z rogu i kości /2 łyżwy/ i innych su 
rowców.
Przeprowadzone badania wykazały istnienie osadnictwa o charakte
rze trwałym po połowie X w. i umożliwiły prześledzenie narastania osad
nictwa do XIV w. W wyniku badań ustalono również rzędne zalegania calca,
uzyskując konkretne dane do rekonstrukcji pierwotnej topografii tego re jonu.
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Katedra Archeologii
Uniwersytetu Łódzkiego
Badania prowadził d oc.d r Jerzy Kmieciński.Sprawoz
danie opracowała mgr Wanda Wesołowska. Finanso
wał Uniwersytet Łódzki i Urząd Powiatowy w Tucho
li. Szósty sezon badań. Grodzisko wczesnośrednio
wieczne, stolica kasztelanii /XI - XIII w^/.

Prace prowadzone w północno-zachodniej części grodu, kontynuując
badania nad charakterem jego zabudowy mieszkalnej i gospodarczej. P rze 
badano powierzchnię 212 m . Eksplorowano dwa następne obiekty mieszkał-
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ne analogiczne do odkrytych w ubiegłych sezonach badawczych. W szyst
kie lokowane były wzdłuż wałów grodu, w rzucie poziomym prostokątne,
podpiwniczone, zachowały częściowo ślady drewnianych konstrukcji pod
łóg. W ich obrębie odkryto skupiska ziaren zbóż, kości zwierzęcych, du
żą ilość ceramiki o formach typowych dla XI-XIII w. Wystąpiły liczne
przedmioty metalowe jak: noże, siekiery, topory, groty bełtów i oszcze
pów, podkowy, ostrogi. Bogactwo przedmiotów metalowych w warstwie
spalenizny świadczy o gwałtownym zapewne końcu grodu kasztelańskiego
na przełomie XIII-XIV w.
Prowadzono również prace na wykopie usytuowanym na szczycie
wału, gdzie stwierdzono dolne partie czworokątnej baszty bramnej.
Założono ponadto wykop sondażowy w zachodniej części wyspy, w
miejscu gdzie spodziewano się odkryć ślady drogi prowadzącej do grodu.
Na wykopie nie stwierdzono warstwy kulturowej, jedynie fragment belki
drewnianej i niewielkie zaciemnienia. Siady te nie upoważniają do staw ia
nia jednoznacznych wniosków, które można będzie przedstawić dopiero po
przebadaniu większej powierzchni.
Badania będą kontynuowane.
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Kontynuowano badania bruku kamiennego na majdanie grodziska. Zba
dano 51 m2 nie uzyskując żadnych przedmiotów zabytkowych umożliwiają
cych uściślenie chronologii obiektu.
Rozpoczęto badania rozpoznawcze osady usytuowanej na lekko wy
niesionym płaskim obszarze u podnóża grodziska od strony południowej.
Na terenie osady zbadano 34 mr. Na głębokości około 50 cm odkryto warstwę
kulturową o miąższości 30 cm ., charakteryzującą się ciemnoszarym, m iejs
cami czarnym zabarwieniem.Wystąpiły w niej zabytki z okresu wędrówek
ludów i wczesnego średniowiecza - podkowiasta zapinka brązowa /s a k s t a /,

