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Leśno, s t. 20 Uniwersytet Łódzki Katedra Archeo-
gm. Brusy, woj. bydgoskie  logii
AZP 20-35/6

Badania prowadzili mgr Aleksander Andrzejewski (autor sprawozda
nia) i dr Krzysztof Walenta, przy udziale studentów Katedry Arche
ologii UŁ. Finansowane przez Państwową Służbę Ochrony Zabytków 
i Katedrę Archeologii UŁ. Trzeci sezon badań. Grodzisko średnio
wieczne i dwór nowożytny.

Celem badań przeprowadzonych w 1991 r. było ustalenie stratygrafii obiektu. Przeba
dano 5 wykopów o wymiarach 5 x 2 m, wytyczonych w linii prostej, o łącznej powierzchni 
70 m2. Odkrywki usytuowano prostopadle do istniejącego obecnie dworu rodziny Sikor
skich. Usytuowanie takie pozwoliło na otrzymanie profilu obiektu na linii północny 
wschód-poludniowy zachód. W wykopach IV i V odkryto mur zbudowany z kamieni łączo
nych gliną, o dł. ok. 7 m. Mur był zachowany dobrze w części południowej, w części 
północnej zniszczony wkopem, którego wypelniskiem była czarna, „tłusta” próchnica 
z gruzem ceglanym. W wykopie IV odkryto dobrze zachowane palenisko. W pozostałej 
części wykopu pod ok. 20-30 cm warstwą próchnicy zalegała glina zwałowa. Uzyskano 
ruchomy materia! zabytkowy, głównie ceramikę naczyniową, który mieści się w ramach 
chronologicznych od XIV do XVIII w.

Badania będą kontynuowane.

L ew in  B rzesk i, s t. 10 Konserwator Zabytków Archeologicz-
gm. loco, woj. opo lsk ie  nych w Opolu
AZP 87-34 lub  88-34

Badania prowadził mgr Mariusz Krawc. Finansowane przez Woje
wódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu. Relikt średniowieczne
go pomostu drewnianego.

W kwietniu 1991 r. na terenie kopalni żwiru w Lewinie Brzeskim odkryto łódź-dłuban- 
kę. Bezpośrednio obok niej zaobserwowano wystające ponad lustro wody pale, stanowiące 
pozostałość drewnianego pomostu.

W mąju 1991 r. podjęto ratownicze badania wykopaliskowe przy relikcie drewnianego 
pomostu, których celem było przebadanie zagrożonego odcinka, oraz uzyskanie materiału 
do badań dendrochronołogicznych, co pomogłoby w datowaniu znalezionej lodzi.

Wykop o wymiarach 8 x 10 m założono przy brzegu wybierzyska-jeziora, na przedłuże
niu osi, jaką tworzyło 6 odsłoniętych w trakcie eksploracji żwiru pali. Podczas eksploracji 
natrafiono na bardzo dużą ilość szczątków organicznych: pni, kłód, drzazg drewnianych, 
gałęzi, fragm. kory. Niektóre z nich nosiły ślady intencjonalnej obróbki.

Ogółem zlokalizowano 25 pali pomostu, w tym 21 nadal tkwiących pionowo w podłożu. 
Wystąpiły one na całej długości wykopu, mniej więcej wzdłuż linii północ-południe, przy 
czym odsłonięto jedynie fragm. całego pomostu, gdyż jego północna część została zniszczo
na na odcinku ok. 10-15 m podczas eksploracji żwiru, a południowy jego kraniec nie został 
odsłonięty. Wszystkie pale wykonane były z drewna dębowego, nieokorowane, zaciosane od 
ok. 1/3 swej dł. czworokątnie w szpic. Zrekonstruowano istnienie 4 rzędów pali o różnym 
stopniu zachowania, co sugeruje bądź to istnienie w tym miejscu rozbudowanej konstruk
cji jednofazowej, bądź, co bardziej prawdopodobne, niejednoczesne funkcjonowanie 2 po
mostów.

Dokładne określenie chronologiczne badanego zespołu będzie możliwe po uzyskaniu 
wyników badań dendrochronołogicznych. Wstępnie można go datować na XIII-XV w,
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