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dy z fazy С i D okresu wczesnośredniowiecznego, z której 
pochodzą 3 jamy. Dwie z nich o wyraźnie zasobowym charak
terze z wąskimi wlotami miały dość znaczne rozmiary. V/ ob
rębie jednej z jam natrafiono również na ceramikę kultury 
łużyckiej znajdującą się na złożu wtórnym. Jednakże przede 
wszystkim tegoroczne badania dostarczyły danych dotyczących 
Kruszwicy z przełomu XIV i XV w. Z okresu tego pochodzi od
kryta część chaty usytuowanej niemal równolegle do obecnej 
ulicy Piasta, której przedłużeniem była przeprawa przez 
Gopło, Chata była zbudowana w konstrukcji sumikowo-łątkowej 
uszczelnianiej polepą. Wewnątrz chaty znajdował się piec 
z kopułą glinianą grubości Θ-12 cm o średnicy około 3 и. 
Kopuła, która uległa zawaleniu zawierała liczne odciski dra
nic, drążków oraz słomy. Podczas oczyszczania kopuły pieca 
wydobyto liczne fragmenty dających się zrekonstruować na
czyń z XIV i XV w. pozostających w odniesieniu do znalezisk 
ceramiki z badań w piwnicach zamjpr kruszwickiego. Odkryto 
też szereg przedmiotów m.in. przęśliki gliniane, ostrogę, 
grot bełtu, fragment bursztynowego paciorka oraz zasługują
cą na szczególną uwagę kilkucentymetrowej wysokości figurkę 
kobiety. 4

KRZHSK-Królowa Niwa Uniwersytet Warszawski
woj.siedleckie Instytut Archeologii
Stanowisko 1 - grodzisko

Badania prowadziła mgr Joanna Ka- 
laga. Finansował WKZ w Siedlcach. 
Szósty sezon badań. Grodzisko 
wczesnośredniowieczne /VII-VIII w( 
X-XI w./.

Prowadzono prace w zachodniej części majdanu i 
i wału wewnętrznego. W wykopie wytyczonym na majdanie stwier
dzono występowanie nikłej warstwy kulturowej. Znaleziono w 
niej drobne fragmenty ceramiki ręcznie lepionej oraz skupiska 
kości zwierzęcych. Siadów zabudowy nie stwierdzono.

W wyniku prac na wale odsłonięto kolejny fragment 
konstrukcji drewnianej, wiążącej się z I fazą funkcjonowania 
grodu /VII-VIII w./. U podstawy nasypu ziemnego wału /II fa
za, X-XI/ od- 3 trony wnętrza grodu odsłonięto fragment płasz
cza kamiennego o szerokości 00 cm, długości 2,5 m. Pomiędzy 
kamieniami znaleziono drobne fragmenty ceramiki ręcznie le
pionej .

Materiały do opracowania znajdować się będą w IA 
UW, później w WKZ Siedlce.

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



Badania prowadziły mgr mgr Maria 
Zeylandowa, Aleksandra Lipińska, 
Krystyna Lutowa. Finansowało Mu
zeum Archeologiczne w poznaniu. 
Siedemnasty sezon badań. Grodzisko 
wczesnośredniowieczne /VIII-XIII w./.

Badania były kontynuacją prac prowadzonych w połud
niowej części grodziska, tzn. na terenie położonym poza wałem 
grodu X-wiecznego, zupełnie niewidocznym w terenie lecz w ob
rębie wyniesienia terenu zaliczanego do grodziska. Przepro
wadzony w 1979 r. rów sondażowy wykazał istnienie osadnictwa 
mieszkalnego. Dwa następne sezony miały m  celu poszerzenie 
wykopów w wybranych miejscach.

W br. w ar.3^1 1 411 eksplorowano dolną, najstar
szą warstwę nadcalcową. Tworzyły ją płaszczyzny zbitej, twar
dej gliny, najprawdopodobniej klepiska chat, ograniczone śla
dami belek. Wykop ten potwierdził, że w tym miejscu znajdowa
ło się podgrodzie X-wieczne. Powyżej, zalegały warstwy młod
sze.

Wykop założony w arze 431 i 451 poszerzający dawny 
rów sondażowy miał na celu zbadanie wałul?) na południowej wy
niosłości grodziska. W trakcie badań okazało się, że resztki 
konstrukcji drewnianych, które w wąskim wykopie sugerowały 
istnienie wału, są najprawdopodobniej resztkami budowli miesz
kalnych. Zastanawiająca jest jednak zalegająca na nich bardzo 
gruba waratwa niwelacyjnego piasku, dlatego kwestia prawdopo
dobnego istnienia wału w tej części grodziska wymaga dalszych 
badań.

Ponadto prowadzono prace w górnej części grodziska 
gdzie w poszerzonym rowku sondażowym odkryto rodzaj murku 
złożonego z nieobrobionych kamieni, bez żadnego, jak się wy
dawało w jego górnej części spoiwa. Murek pod trzecią warstwą kamieni ujawnił duże bryły zaprawy, tak, że nie ma wąt
pliwości, że jest to rzeczywisty mur, do którego przylegał 
grób w kamiennej obstawie. Z tego typu obstawą spotkaliśmy 
się v Lądzie po raz pierwszy.

Odkrycie to będzie przedmiotem dalszych badań.
LUBIÎÎ Polska Akademia Nauk
woj.leszczyńskie Instytut historii Kultury
Stanowisko 1 MaterialnejZakład Archeologii 

Wielkopolski w Poznaniu
Badania prowadzili prof.dr Zofia 
Kurnatowska i doc.dr Stanisław 
Kurna Ł o w s к i. Finansował ̂ V’ К Z v/ Le
sznie. Piąty sezon badań. Zc3pół 
architektoniczno-ocadnicsy klasz
toru benedyktynów /XI-XIV w./.
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