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GLINIANY, pow. Wołów Konserwator Zabytków
Stanowisko Z Archeologicznych

we Wrocławiu

Badania prowadziła Barbara Balke.
Pierw szy sezon badań. Finansował 
WKZ we Wrocławiu.Osada wielokultu
rowa /  mezolit, kultura łużycka, wczesne 
średniowiecze/.

2Prowadzono ratownicze badania wykopaliskowe.W wykopie o powierzchni 61 m ,  
pod warstwą humusową zalegała warstwa kt&turowa o miąższości do 0 ,5  m , za
wierająca dużą ilość oeramiid, bryłki polepy i kości zw ierzęce.

Na głębokości około 0,6 m wydzielono zarysy 15 jam o bliżej nie wyjaśnionej 
funkcjl.W wypełnisku jam przeważają ułamki naczyć kultury łużyckiej. Sporadycz
nie występuje ceramika późnolateńska 1 wczesnośredniowieczna.

Badania będą kontynuowane.

GN1ECHOWICE, po w. Wrocław
Stanowisko 2 patrz neolit

GNIEZNO Konserwator Zabytków
Stanowisko 15 Archeologicznych

w Poznaniu

Badania prowadziła dr Gabriela Mikołajczyk.
Finansował WKZ w Poznaniu.Kontynuacja wielo
letnich badań na Górze Lecha, Grodzisko wczes
nośredniowieczne /  v m -x n  w ./ .

Wzdłuż północnych murów katedry na Górze Lecha, w odległości od nich około 
6 m, zrobiono przekop długości 63 m . Odsłonięto w nim stosunkowo płytko zale
gający wał obronny dzielący gród od podgrodzia pierwszego. Jego konstrukcja i 
kierunek są zgodne z poprzednio wysuniętymi hipotezami dla tego Odcinka.Wał 
konstrukcji przekładkowej posadowiono na leżącej na calcu warstwie spalenizny 
zawierającej bardzo wczesną ceramikę, którą można datować przynajmniej na 
VIII w . W środkowej partii tego wału, prawdopodobnie natrafiono na miejsce



gdzie prowadziła droga między grodem a podgrodziem. To m iejsce należy pod - 
dać dalszym, szczegółowym badaniom.

Dragi wykop, szerokości 4 m i długości około 20 m został wytyczony pro
stopadle do wyżej wymienionego, między odbudowaną dzwonnicą a kaplicą św, 
Walentego w katedrze. Natrafiono na rozgałęzienie wału otaczającego gród i pod
grodzie pięrwsze. Na dwóch odcinkach widoczne były ślady spalenia wału. Pod

czas odsłaniania muru katedry dało się zauważyć, t e  nie głębokie fundamenty 
wymienionej kaplicy spoczywają na calcu. P race nie zostały zakończone. Będą 
one kontynuowane w kaplicy św, Walentego oraz w ambicie katedry.

GNIEZNO Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
Stanowisko 18 Oddział w Gnieźnie

Badania prowadziła d r Gabriela Mikołajczyk,
Finansowało Muzeum Archeologiczne w Pozna
niu, Drugi sezon badań. Grodzisko wczesno
średniowieczne / X - XII w /.

Badaniami została objęta południowo wschodnia część wnętrza grodziska
2zwanego Gnieźninkiem, Przebadano 83 m . Rozkopany odcinek wału potwierdził 

stwierdzenia ubiegło roczne. Wał o konstrukcji przekładkowej został zbudowany 
z drewna,przesypanego gliną z piaskiem.Spalenie wału spowodowało, że gród 
przestał spełniać swą obronną funkcję ok,XII w, W obrębie majdanu, w części 
południowej badanej przestrzeni, w arstw y .kulturowe m iały m ałą m iąższość a 
m ateriał był przemieszany 1 można go datować na X do XII w. Część południo
wo wschodnia majdanu była mniej zniszczona,W pobliżu wału natrafiono na pa
lenisko otoczone kami falam i. Ziemia wokół niego była przepalona i zawierała 
węgielki drzewną, co wskazuje na dłuższe użytkowanie paleniska. Żadnych śladów 
zabudowań nie stwierdzono,Niedaleko paleniska w nieprzemieszanej warstwie 
kulturowej znaleziono fragmenty ceram iki charakterystycznej dla połowy X w. 
Należy przyjąć, że grodzisko nie było miejscem stałego zamieszkania, a mogło 
spełniać funkcję czasowego schronienia dla okolicznej ludności na czas obrony.

Nie przewiduje się dalszych badań na tym obiekcie.

- 182 -

GOSŁAWICE, pow. Konin patrz średniowiecze


