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LĄD, gm. Lądek Muzeum Archeologiczne
woj.konińskie v  Poznaniu

Badania prowadziła mgr Maria Zeylandowa. 
Finansowało Muzeum Archeologiczne w Poz
naniu. Dwunasty sezon badań. Grodzisko 
wczesnośredniowieczne /VIII-XIII/.

Badania prowadzone były na terenie grodziska.
W ramach badań nad systemem obronnym grodu badano w dalsżym 

ciągu wał z "płaszczem" kamiennym. Odkryty w poprzednich sezonach 
"płaszcz" kamienny wydawał się odkryty już cały, tymczasem po jego zew
nętrznej stronie, o 60 cm poniżej ostatniego rzędu kamieni, występował 
jego dalszy ciąg. Ten gwałtowny uskok kamienny jest najprawdopodobniej 
wynikiem obsunięcia się wału i jego reperacji. "P łaszcz" kamienny nie 
jest nim sensu stricto - jest on jednym z wewnętrznych umocnień wału. 
Konstrukcja kamienna od stróny zewnętrznej zabezpieczona jest pewnego 
rodzaju skrzynią drewnianą, której lico stanowią potężne belki wiązane z 
dwóch stron ód góqr 1 od dołu hakami. Ponadto belki podłużne mają zacio- 
qy pod poprzeczne belki z hakami. Wszelkie szpary i niedokładności w 
przyleganiu belek w narożnikach skrzyni uszczelniane są i umocowywane 
dodatkowo łupanymi kamieniami. Belki poprzeczne zakończone hakami są 
cieńsze od belek lica skrzyni, końce zaś przeciwległe do haka są mocno 
zaostrzone. Belki hakowe po założeniu haków na belki podłużne wbijane 
były ukosem w ziemię. Tak więc cała ta konstrukcja /przynajmniej w gór
nej odkrytej dotychczas części/ nie stanowi pełnej skrzyni i stanowi ro
dzaj drewnianej ściany mocno wiązanej hakami, podtrzymującej konstruk
cję wyższej części wału, wraz z "płaszczem" kamiennym. Nie odkryto jed
nak podstawy skrzyni, która wyjaśniłaby, czy rzeczywiście mamy do czy
nienia z niepełną konstrukcją skrzyniową.

Opisany fragment wału nie upoważnia nas do rekonstrukcji całości 
tego potężnego wału, co będzie możliwe dopiero po zakończeniu badań na 
tym odcinku. Przekrój wału wynosi w tej chwili 18 m. Nie jest to jego peł
ny wymiar, który ograniczony jest wykopem.

Ponadto kontynuowano zeszłoroczny wykop gdzie na przestrzeni 
0 ,5  ara odkryto dalszy ciąg cmentarzyska, wydobywając 20 szkieletów 
z czego tylko 1 posiadał bogate wyposażenie /kabłączki, pierścionki/.


