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w obrębie wykopu I. Objęto nią warstwy związana z konstrukcjam i i ro z -  
sypiskiem  wału d rew ni ano - z i em ne go uchwyconego w południowej części 
wykopu. Odsłaniano obiekty zalegające pod wałem. Odkryto trz y  poziomy 
jam palenisk datowane na 2 połowę XI wieku ulokowanych na stolcu warstw  
destrukcyjnych, a tak te  ostatni zachowany poziom le gar ów podwalin wału. 
Poniżej zalegały warstwy kulturowe złożone ze szczątków organicznych, 
w których to odkryto m .in . obiekt /piwniczkę ? /  o ścianach wylepionych 
gliną, zaw ierający ceram ikę i fragm enty poroża ze śladam i cięcia.
Obok znajdował s ię  tok gliniany i pozostałości konstrukcji drewnianych 
budowli. Odsłonięto również strop obiektów wchodzących w skład IX- 
wiecznego osadnictwa.

M ateriały przechowywane są  w ZA W IHKM PAN Poznań.
Badania będą kontynuowane.
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KRYŁ.OW, gm, Mircze patrz
woj. zam ojskie okres nowożytny

KRZAN patrz
woj. leszczyńskie neolit

LATKOWO, gm. Inowrocław patrz
woj. bydgoskie neolit
Stanowisko 5

L£D, gm. Lądek Muzeum Archeologiczne
woj. konińskie w Poznaniu

Badania prowadziły m gr M aria Zey landów a, m gr 
Aleksandra Lipińska i m gr Krystyna Dębska 
/au torka spraw ozdania/. Finansowało Muzeum 
Archeologiczne w Poznaniu. C zternasty  sezon 
badań. Grodzisko wczesnośredniowieczne /VIII- 
XIII w. / .

Kontynuowano eksplorację wykopu przecinającego^1 grodzisko po 
linii N-S. Uzyskano przekrój przez wal drewniano-ziemny datowany na 
X wiek. Kdhstrukcje wału w górnych partiach zachowały eię tylko w pos
taci bardzo wyraźnych przebarw ień ziem i, niżej w postaci warstwy 
zbitego, zbutwiałego drewna, u sam ej podstawy, na poziomie wody grun
towej, wystąpiły częściowo zachowane bierwiona o układzie równoległym 
na calcowym piasku. Wał ten po zewnętrznej stronie przechodził w ro -
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dzaj przed wala - małego niskiego wału. Nie odkryto po jego zew nętrz
nej stronie losy , ani też w najbliższej odległości 20 m śladów współ
czesnego mu osadnictwa. Poza tym wałem występuje osadnictwo XII- 
w ieczne, a poniżej odkryto ziem iankę ludności kultury łużyckiej.

Na skłonie wału zachowały s ię  ślady intensywnego osadnictwa 
z XI-XII wieku z piecem glinianym o nieustalonym przeznaczeniu.
Silnie przepalony piasek wału, na którym ten piec zalegał, p rzem a
wiałby za uzyskiwaniem w nim w ysokich tem pera tu r. Zaw artość pieca 
obok ceram iki stanowiły żelazny g ro t, klucz i żużel o raz  p rzęślik  
gliniany. W iększa ilość  żużli żelaznych wystąpiła dcpiero w prom ie
niu od 3 do 10 m od pieca.

Z zabytków ruchomych na uwagę zasługuje rogowy przedm iot 
z otworem do zawieszenia /am ulet ? / ,  na którym bardzo plastycznie 
wyrzeźbione je s t zw ierzę /kuna? , łasica?  / ,  datowany na X wiek,
Z zabytków szklanych znaleziono fragm ent pierścionka z oczkiem 
i fragm ent bransolety. Wśród licznych zabytków żelaznych bieżący 
sezon dostarczył 9 sztuk grotów żelaznych.

Dokumentacja i m ateria ł zabytkowy znajdują elę  w Muzeum 
Archeologicznym w Poznaniu,

Badania będą kontynuowane.

LE KARCIE NOWE, gm. Prom na P . P . Pracownie Kon-
woj, radom skie serw acji Zabytków

Pracow nia A rcheolo- 
glczno - K onserw atorska 
Oddział w Łodzi

Badania prowadził m gr Romuald Dragan. F inan
sował WKZ w Radomiu. Pierw szy sezon badań. 
Grodzisko stożkowate z 2 połowy XIΠ w.

Stanowisko położone jes t wśród podmokłych łąk nad strum ieniem  
Borówka lewym dopływem Pilicy. W ram ach badań weryfikacyjnych 
wykonano wykop przez majdan grodziska, w iercenie geologiczne świdrem 
ręcznym  na teren ie  osady przygrodowej oraz plan Bytu a cy j no - wy so koś - 
ciowy.

Grodzisko u podnóża posiada kształt nieregularnego owalu o 
wym iarach 30 x 35 m . Wysokość nasypu ponad współczesny poziom wody 
w fosie 660 cift. Majdan w centrum  je s t obniżony w stosunku do najwyż
szego punktu na grodzisko o 200 cm, Szczyt grodziska posiada wym iary 
12 x 15 m. Na podstawie wykopu m ożna stw ierdzić, że gród posiadał 
wał zewnętrzny na m ajdanie, p rze jście  dookolne między wałem a  budyn
kiem centralnym . O wysokości budynku brak danych, wiadomo jedynie.


