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z inicjatywy Piotra Włostowica w latach 1120 - 1124/ wydają się wskazywać, że kościół datowany był 
sdecvdowanie zbyt wcześnie, a chronologią jego odnieść tnoina raczej do ΧΓΠ w.

Vfysokl na około 6 m stożek, otoczony mokrą do dziś fosą, przecięto ciągiem wykopów /1 - IV/, 
a wykop V usytuowano na przedłużeniu osi tych sondaży za fosą, w miejscu największej kulminacji do
mniemanego wału zewnętrznego, W wykopach I - IV uzyskano przerywany profil nasypu o długości 25 m , 
na linii κ*5. Stwierdzono trójfazowoŚĆ badanego obiektu, W pierwszej fazie na niewielkim naturalnym
wyniesieniu /1,5 m nad poziomem łąki/ powstał dookolny wał o szerokości podstawy około 3 ® zamykają
cy obszar o średnicy około 25 m, Zabudowa stojąca ra wałem została spalona, a chronologię fazy zam
knąć można w 1 połowie XIV w. Potem usypano znacznie potężniejszy wał dookolny /faza II/, następnie 
zmieniono koncepcję siedziby, formując stożek o średnicy górnego plateau około 20 &, na którym po
sadowiono budynek centralny /chyba wieżę/. III faza może być ograniczona do 2 połowy XIV i 1 połowy 
wieku XV, Wyniki eksploracji wykopu V wskazują, że tzw. *wał zewnętrzny" nigdy nie pełnił takich 
funkcji, a jest to forma pozostała z prac ziemnych przy formowaniu stoika i fosy.

Od 2 połowy XV do połowy XVII w, osadnictwo dworskie nie miało wałów obronnych. Po "potopie" na 
naturalnym wzgórzu /wykop VI/, położonym na południowy wschód od gródka, uformowanym i otoczonym sta
wami oraz rowami-fosami, zbudowano dwór drewniany na podmurówce funkcjonujący do lat czterdziestych 
XIX w., kiedy to na starym miejscu Kocent-Zielińscy wznieśli nowy murowany^zachowany w stanie zaawan
sowanej ruiny.

Materiały, do czasu opracowania, przechowywane będą w Katedrze Archeologii Uniwersytetu Łódzkie
go, a dokumentacja z badań znajduje się w archiwum WK2 we Włocławku,

Prace w rejonie dworu murowanego 1 gródka średniowiecznego zostały zakończone* Kontynuować nale
ży badania podwórca szkolnego oraz możliwe do przebadania partie osady wiejskiej.

KOZŁÓW Wojewódzki Ośrodek Archeologiezno-
voj. kieleckie Konserwatorski

w Kielcach.

Badania prowadził mgr Stanisław Kołodziejaki przy współ
pracy Doroty Dziewięckiej* Finansował ttOA-K w Kielcach. 
Pierwszy sezon badań. Relikty obronnej rezydencji Lisów- 
Kozłowsfcich /X IV -XV i ł , / .

Relikty założenia obronno-rezydeucjonalnego położone są na wschód od wsi, na podmokłych łąkach 
doliny zalewowej Wierzbicy, dopływu Mierzawy. ttasyp obiektu, ó średnicach około 60 x 50 в, został 
znacznie zniwelowany* jego kulminacja jest obecnie wyniesiona 1 в nad poziom otaczającego terenu.

Prace wykopaliskowe poprzedzono wierceniami i zdjęciami Lotniczymi cfelem rozpoznania morfologii 
i chronologii budowli.

W 20 wąskoprzestrzennycb wykopach, usytuowanych na przemian po obu stronach osi przebiega Jącej 
w kierunku N-S, uzyskano ciągły przekrójjnawarstwień na przestrzeni 100 »* Stwierdzono, że do elip
tycznego majdanu otoczonego fosą szerokości 16 ® przylegał od południa prawdopodobnie okrągły aneks 
w rodzaju podgrodzia, obwiedziony fosą* Na zewnątrz fosy, otaczającej całe założenie, przebiegał za
pewne wał ziemny, dziś znacznie zniwelowany, łączący się z groblą długości około 400 m. Ka terenie 
centralnego majdanu odsłonięte relikty drewnianej zabudowy, trudnej jeszcze do rekonstrukcji. Podob
ne konstrukcje odkryto na obszarze przyległego aneksu* Kazunlfcację między obu członami założenia« roz
dzielonymi fosą, umożliwiał zapewne drewniany most, którego pozostałościami są odkryte w dnie fosy 
drewniane pale 1 szczątki desek*

^ trakcie badań uzyskano bogaty zestaw zabytków ruchomech* Tworzy1 go przede wszystkim liczne 
cera «-a, kości zwierzęce, 455 przedmiotów żelaznych« kościane ko. <a do gry I fragmenty szkła. I za- 
b- i talowych na uwagę zasługują: ostroga z gwiaździstym bodźcem /odmiana E na terenie Małopolski/,
3 V  Ma, grot bełtu kuszy, żelazny klucz, 2 sprzączki do pasa, 2 duże fragmenty okuć drewnianych

i noży. Pozostałe, to gwoździe, * wśród nich kilkanaście starannie wykutych ćwieków o szero
kich ulówkach.
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W świetle badań nożna sądzić, że drewniano-ziemna obronna rezydencja została wzniesiona w 2 poi.
XXV w. i funkcjonowała do końca XV lub początku XVI w. Jej fundatorem był zapewne Piotr z Kozłowa 
h* Lia /zm* przed г. Ï3B5/ lub jego syn Mściwoj.

Materiały i sprawozdanie znajdują sią w WOA-K w Kielcach.

Badania będą kontynuowane.

KtUUCÓN-Stare Miasto patrz
wczesne średniowiecza

KRAKÓW-Wawel patrz
Rejon i, VT/с, vin, X, ш ,  XXV wczesne Średniowiecze

LOBIŚ patrz
woj. leszczyńskie wczesne średniowiecze
Stanowisko i i 1A

LUBLIN PP Pracownie Konserwacji Sabytków
Stare Miasto Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska
Blok XIV, ul. Grodzica 11-23 Oddział w Lublinie

Badania prowadził mgr Andrzej Rozwałka. Finansował Zarząd 
Rewaloryzacji Zabytkowego Zespołu Miasta Lublina. Drugi 
sezon badań. Średniowiecza 1 okres nowożytny.

Celem badań było; uchwycenie linii przebiegu umocnień obronnych na tyłach zabudowy tzw. bloku
XIV, czyli zespołu kamienic między północną pierzeją Placu po Farze, a Bramą Grodzkąг ustalenie pier-
Mtnych poziomów użytkowych podwórzy; określenie zasiągu i charakteru zabudowy poszczególnych działek,
zrealizowano A wykopy 1 1 sondaż, o łącznej powierzchni 50 ni5, jak również wykonano serię odwiertów 
w celu ustalenia wielkości spadku pierwotnej skarpy* wykopy zlokalizowano w pobliżu obecnej, północno- 
wschodniej krawędzi wzgórza staromiejskiego.
Dotychczasowe wyniki badań definitywnie wykluszyły lokalizacją-murów obronnych na obecnym obrzeżu skar
py i wskazują na fakt ich wchłonięcia wraz z uliczką podmurną przez drugie trakty kamienic. Podobnie 
stało się z tzw. Pur tą Mową, tworzącą przejście z uliczki wewnątrzblokowej ku szpitalowi św. Łazarza 
/obecnie kościół św, Wojciecha/ na Podwalu. Proces ten miał miejsce od pocz. XVII w.

Poza śladami nawarstwień późnośredniowiecznych na tyłach kamienicy ul. Grodzka 13, w badanym blo
ku мшу do czynienia z nawarstwieniami, głównie budowlanymi, nowożytnymi i współczesnymi, w wykopach 
odsłonięto relikty XIX-wi«cznych zabudowań gospodarczych i sanitarnych, rozebranych, w części nadziem
nej w okresie międzywojennym t w trakcie odnowy Starego Miasta w latach pięćdziesiątych.

Materiały znajdują się w PF РХХ O/Lublin.

Badania zostały zakończone.

ŁEKNO, gm. Wągrowiec patrz
woj. pilskie wczesne Średniowiecze
Stanowisko nr 3 *

ŁOWICZ Uniwersytet Łódzki
woj. skierniewickie * Katedra Archeologii
Rynek Kościuszki, kolegiata 
Stanowisko 11

Badania prowadzili mgr Lubomira Tyszler /autorka sprawoz
dania/ i dr Leszek Wojda. Opiekę naukową sprawował doc* dr 
Jerzy Kmlecłńskl. Finansował WKS w Skierniewicach. Pierwsz* 
sezon badań. Późne średniowiecze i czasy nowożytne.


