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menty konstrukcji drewnianych wału. Wykopy /1 i V/ zlokalizowane na
skrajach wschodnim i zachodnim potwierdziły fakt niwelowania obiektu.
To samo zaobserwowano w wykopach /X I, XIV, X lV a/ założonych na
południowym skraju obiektu. W wykopach zlokalizowanych wzdłuż o si
północ-południe /wykopy VII, V ila, VIII, IX, X / stwierdzono konstruk
cje przekładkowe wału, fosę oraz fragmenty zabudowy w nętrza. F osę
odkryto ponadto w wykopie XV. W wykopach założonych poza obrębem
obecnego wyniesienia /wykopy XII, XIII, XV1-XXII/ odkryto dalsze od
cinki fosy oraz jamy zlokalizowane poza nią.
W szystkie wykopy dostarczyły jednolitego chronologicznie m a
teriału ceram icznego, pochodzącego z V il-VIII w .n .e . oraz kilku z a 
bytków - p rzęślik i, rylce kościane, fragmenty rozcieraczy , nóż ż e 
lazny. W górnych warstwach znaleziono ponadto nieliczny m ateriał
ceramiczny z XIII w.
W arstwy, ani materiału ruchomego kultury łużyckiej na tym g r o 
dzie nie stwierdzono, należy więc go sk re ślić z re je stru obiektów kul
tury łużyckiej.
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A rcheologiczno-Konserwa
torsk a Oddział w W arszawie

Badania prowadziła mgr U rszula Perlikow ska-Puszkarska
przy udziale mgr Hanny Młynarczyk. Finansował WKZ
w Sierad zu . Osmy sezon badań. Gród i zamek /XI-XIV w ./
W wykopie nr 9 eksplorowano wnętrze absydy "rotundy" w celu
uzyskania profilu dochodzącego do wewnętrznych murów w/w obiektu
wzdłuż jego osi centralnej. Drugim założeniem badawczym było uchwy
cenie poziomu starsze go od "rotundy" w jej wnętrzu, w celu powiązania
z układami stratygraficznym i po jej stronie zewnętrznej. Na tym odcin
ku zakończono prace uzyskujące pełny kontekst stratygraficzny wnętrza
i otoczenia absydy "rotundy".
D oc.dr h ab.Jerzy Fellman wykonał inwentaryzację metodą geode
zyjną nawy i absydy "rotundy".
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Kontynuowano również badania w wykopie nr 5 . Eksplorowano
warstwy kulturowe datowane wstępnie na 11 połowę XI w. do końca
XII w. Natrafiono na doskonale zachowane fragmenty chat zrębowych
oraz moszczenia podmokłego gruntu. Jednocześnie między poziomem
gatowanym wstępnie na 11 połowę XI w. - XII w. a poziomem datowa
nym na XII w. początek XIII w. wyróżniono warstwy powodziowe.
W w/w poziomach natrafiono na bardzo duże ilo ści nasion. Pobrano
próbki ziemi do badań przyrodniczych.
M ateriał zabytkowy złożono w Pracowni A rcheologiczno-Konser
w atorskiej, W arszawa, ul.Czcionki 26.
Badania będą kontynuowane.

SKRZYDLÓW, gm.Kłomnice
woj.częstochowskie
Stanowisko 2

patrz
okres wpływów rzymskich

STARE BIELSKO
woj. bielsko-bialskie

Muzeum w Cieszynie

Badania prowadziła mgr M ałgorzata P łazak. Finansował
WKZ w B ielsk u -B iałej. Czwarty sezon badań. G ro dzis
ko wczesnośredniowieczne i średniowieczne /XII-XIV w ./
Badania koncentrować się w południowo-wschodniej części g ro 
dzisk a. Założono trzy wykopy i jeden sondaż. Na przebadanej powierzch
ni obok cienkiej warstwy kulturowej odsłonięto jeden obiekt oznaczony ko
lejnym numerem 7.
Była to jama w kształcie wydłużonego prostokąta o zaokrąglonych
narożnikach, która posiadała prostopadłe ściany 1 płaskie dno. Stw ier
dzono w niej trzy warstwy kulturowe wyraźnie od siebie rozdzielone.
Warstwę 1, n ajstarszą,stanow iła czarna ziemia z dużą ilo śc ią węg
la drzewnego 1 kawałkami spalonego drewna. Znaleziono w niej kilkaset
skorup z różnych naczyń oraz silnie skorodowane fragmenty żelazne,
głównie gwośdzlc. Nad nią zalegała 0 ,1 m grubości warstwa czystej
g!tny.
Warstwę U stanowiła czarna ziemia z nieco większą zaw artością
przepalonych fragmentów drewna. Zawartość zabytkową stanowiła c e r a 
mika i skorodowane fragmenty żelazne. Nakrywała ją około 0 ,2 m g ru 
bości warstwa gliny przemieszanej z brunatną ziemią i bryłkami polepy.

