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kościoła. Pód warstwą kamieni wystąpiły resztki chaty /  półzlemlanki 7 / nieznacz
nie zagłębionej w calec, o wymiarach 4 x 2 m. Wypełnisko chaty stanowi czarna 
ziemia z dużą ilością kości zwierzęcych oraz ceramiki górą - i całkowicie obta- 
czanej. datowanej roboczo na X/XI w.

W części zachodniej podgrodzia ukończono eksplorację warstw w wykopie o 
powierzchni 1.5 a ra . rozpoczętą w roku ubległymjpdałonięto tu jedną jamę m iesz
kalną o wymiarach około 5 x 4 m z dwoma paleniskami. Zawierała ona dużą ilość 
ceramiki całkowicie obtaczanej. Ponadto odkryto cztery jamy o średnicy 1.5 - 2 m 
o niewyjaśnionej dotychczas funkcji. Pod poziomem datowanym na Xł/XH w uchwy
cono skraj dom ostwa/?/ ze śladami zwęglonej belki drewnianej.We wnętrzu do
mostwa występuje wyłącznie ceramika górą obtaczana. charakterystyczna dla IX/X 
wieku. Poniżej poziomu wczesnośredniowiecznego, w pasie około 10 m wystąpiła 
warstwa o miąższości około 40 cm z nielicznymi dużymi fragmentami naczyń 
z młodszego okresu lateńskiego i wpływów rzymskich. Poza ceramika odkryto tu 
negatyw grotu oszczepu.

Badania będą kontynuowane.

LEDNICA. pow.Gniezno Muzeum Początków Państwa Polskiego
Ostrów Lednicki na Lednicy
Stanowisko 2

Badania prowadzili m gr Jerzy  Łomnicki 
1 mgr Jan Leśny. Finansowało Prezydium 
WRN w Poznaniu. Czwarty sezon badań na 
podgrodziu.Okres wczesnośredniowieczny.
X-Xm wiek.

Badania koncentrowały s ię  wyłącznie na podgrodziu.Celem ich było: a / znale
zienie wschodniego przyczółka mostowego, b / zapoznanie się z pierwotną morfologią 
wyspy, c / rozpoznanie dotąd nieba danego stacjonarnie podgrodzia.

Badania prowadzono w bieżącym sezonie na trzech wykopach: H I/70. 1/71. 
n /7 1 . W ich trakcie nadal nie natrafiono na ślady przyczÓUca. Odkryto natomiast 
w wykopie m /70 niewielki fragment przypuszczalnie ulicy^ ułożonej z drewnianych 
bierwion, szerokości około 2.70 m leżących na trzech legarach. W pobliżu od 
strony jeziora stwierdzono liczne pionowe pal^ jak należy sądzić, falochronu. W 
obrębie pali wystąpiły dwie duże plecionki.W bezpośrecfoim związku z domniema« 
nym falochronem pozostają dwie fazy umocnień brzegu wyggty uchwycone w wykopie
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1/71. Jeden młodszy,na który składają się drewniane bierwiona wzmocnione kołka
mi i drugi starszy , który tworzą dwie fragmentarycznie zachowane ścianki plecion
kowe« Pierwsze z umocnień sądząc z m ateriału ceramicznego odnieść należy do 
połowy XI w«, drugie do końca X w.

Na uwagę zasługuje odkryta ju t częściowo w ubiegłym sezonie w wykopie 
n /71  chata konstrukcji zrębowej o wymiarach 380 z 380 cm z centralnie położo
nym paleniskiem wykładanym kamieniami i ze Śladami obudowy kamiennej. Pod 
ścianami zachodnią i północną odkryto jako ofiary zakładzinowe czaszki końskie 
wraz z kręgami szyjnymi.W oparciu o m ateriał ceramiczny chatę datować można 
na połowę XI w.

Z zabytków ruchomych, znalezionych w trakcie tegorocznych badaĄ na szczegól
ną uwagę zasługują cztery drewniane toczone ta lerze , z tego jeden bardzo dobrze 
zachowany o średnicy 25 cm.

Badania będą kontynuowane w roku przyszłym. Planuje się poszerzenie wykopu 
m /70  w kierunku południowym celem ostatecznego wyjaśnienia konstrukcji drew
nianej/ u licy /.

LEGNICA-ZAMEK Instytut H istorii Architektury, Sztuki
1 Techniki Politechniki Wrocławskiej 
we Wrocławiu

Badania prowadzili archi tektoniczne-ooc. dr 
Jerzy  Rozpędowsklgingr Czesław Lasota;an- 
tropologiczne - doc.dr Brunon Miszklewicz 
konsultował - doc.dr Jan Każmierczyk.Finan
sował WKZ we Wrocławlu. Drugi i ostatni sezon 
badań. Grodzisko 1 cmentarzysko wczesnośred
niowieczne, późnoromańska kaplica zamkowa.

Badania ratunkowe związane z budową pawilonu nad zachowanym przyziemiem
późnoromańskiej kaplicy zamkowej. P race przeprowadzono na terenie zawartym

o
pomiędzy późnoromańską świątynią a palatium, o powierzchni 150 m . Rezultaty 
ich nie odbiegająisaaaAdcso od uzyskanych w ubiegłym roku, przy północnej i 
wschodniej ścianie tegoż obiektu sakralnego.

Najniżej wystąpił drewniano-ziemny wał kasztelańskiego grodu, z przełomu X- 
XI wieku, odsłonięto go na szerokości 16 m , przy czym zostało zarejestrowane 
tylko jedno lico strony podgrodzia.Ławę i podwalinę ^zniesiono ze skrzyń wypeł


