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8 2 Wczesne średniowiecze

łączącego się z późnorom ańską zabudową przylegającą od południa do m uru otaczającego 
cmentarz. Odsłonięto też przyporę narożną tegoż budynku, co pozwala jednoznacznie zaliczyć 
go do późnoromańskiej fazy.

Badania będą kontynuowane.

I
 Lublin — Jakubowice Murowane ul. Pliszczyńska 14 patrz okres lateński

Mlodzikowo. gm. Krzykosy woj. poznańskie St. 21 patrz okres lateński

Muzeum Archeologiczne Środkowe- 
go Nadodrza w Zielonej Górze_____

Badania prowadził mgr Jarosław  Lewczuk, Finansowała Dyrekcja Okrę
gowa Dróg Publicznych w Zielonej Górze. Pierwszy sezon badań. Ślady 
osadnictwa z wczesnego średniowiecza F.A-B, D i późnego średniowie
cza.

Prace wykopaliskowe miały charakter ratunkowy. Stanowisko rozpoznane w czasie badan 
AZP w 1983 г.. datowane na późny okres rzymski i wczesne średniowiecze fazę Ą zostało 
zagrożone zniszczeniem w trakcie prac związanych z przebudową drogi krajowej n r 3 Świnouj
ście — Zielona Góra — Jaku  Szyce. Badania w zagrożonej części stanow iska przeprowadzono 
w październiku 1990 r. Założono 9 wykopów o łącznej powierzchni ok. 4 arów. Stwierdzono 
całkowite zniszczenie stanow iska spowodowane intensywną upraw ą ziemi (głęboka orka) 
stosowaną przez właściciela — Spółdzielnię Rolną J'Jowe Zycie" w Modrzycy. Uchwycono resz
tki warstwy kulturowej, w której znaleziono m ałą ilość fragmentów ceramiki wczesnośrednio
wiecznej z fazy A 1 ewentualnie B. fazy D oraz podobne ilości ceramiki późnego średniowiecza. 
Obiektów resztek nie uchwycono.

Badania nie będą kontynuowane.
Opatowice, gm. Radziejów woj. włocławskie St. 1 patrz neolit 
Orzechowo, gm. Miłoszew woj. poznańskie St, 3 patrz okres halsztacki 

Osłonki, woj. włocławskie St. 1 patrz neolit

Muzeum Pierwszych Piastów 
n a  Lednicy

Badania prowadzili: mgr mgr Jan u sz  Górecki, Mateusz Łastowiecki, 
Jacek  Wrzesiński (autor sprawozdania], oraz prof, dr hab. Klementyna 
Żurowska z zespołem IHS UJ. Wal grodu, podwale, zespół palne owy, 
przyczółek mostu wsch.

Stanowisko 1.
Wykop 1/83
W sezonie 1990 r. prace skupiały się na odcinku A [o pow. 8 x 10 m) obejmującym wal 

grodu starszego z IX — do połowy X w. Wyodrębniono tu warstwy konstrukcyjne walu o prze
biegu z północnego-wschodu na południowy-zachód. Od strony południowej i południowo- 
wschodniej występowała w arstw a gliny opadająca ku polu dniowo-wschodowi. Bezpośrednio 
pod nią od strony północno-zachodniej zalegała warstwa popielato szarej ziemi zwiększając 
swoją powierzchnię z 1 m w partii południowej do ok. 2 m w północnej. W części północnej tej 
warstwy wystąpiło kilka bardzo nikłych pojedynczych smug o barwie brązowej.

Od strony północno-zachodniej graniczy z tą warstwą sypki, jasny  piasek o barwie popie
lato brązowej, którego powierzchnia zalegania również nieznacznie się powiększa z 80 cm 
w części południowej do ok. 120 cm w północnej. Występowały tu brązowe i b runatne smużki 
z których najdłuższe osiągały 60 cm, a szerokość ich dochodziła do 10-15 cm. Ułożone były 
w dwu kierunkach z SE-NW i z SW-NE.

Dalej w kierunku północno zachodnim do warstwy piasku przylega pomarańczowo żółta 
glina miejscami przemieszana z szarą ziemią zalegająca na powierzchni o szerokości ok. 3  
m. Występowały tu  wyraźne smugi barwy brunatnej i brązowej — pozostałości konstrukcji 
wału. Ich eksploracja odbywała się od gt. 113,10 — 112,91 do 112,72 — 112,53, gdzie 
uchwycono 6 poziomów zalegania konstrukcji. W poziomach wyższych smugi były niewielkie, 
mocno zniszczone. Dopiero na gl. 112,72 — 112,53 wyodrębniono zdecydowany poziom sm ug 
o szerokości do 15-18 cm i maksymalnej długości do 2 m. Ułożone byty co kilka cm (od 2 do 
15) n a  osi o kierunku NW-SE. W partii północnej 1 środkowej tej warstwy zalegały niemalże n a  
tym samym poziomie. Natomiast w partii południowej (na przestrzeni ok. 2 mT wystąpiło kilka
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