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dzaj przed wala - małego niskiego wału. Nie odkryto po jego zew nętrz
nej stronie losy , ani też w najbliższej odległości 20 m śladów współ
czesnego mu osadnictwa. Poza tym wałem występuje osadnictwo XII- 
w ieczne, a poniżej odkryto ziem iankę ludności kultury łużyckiej.

Na skłonie wału zachowały s ię  ślady intensywnego osadnictwa 
z XI-XII wieku z piecem glinianym o nieustalonym przeznaczeniu.
Silnie przepalony piasek wału, na którym ten piec zalegał, p rzem a
wiałby za uzyskiwaniem w nim w ysokich tem pera tu r. Zaw artość pieca 
obok ceram iki stanowiły żelazny g ro t, klucz i żużel o raz  p rzęślik  
gliniany. W iększa ilość  żużli żelaznych wystąpiła dcpiero w prom ie
niu od 3 do 10 m od pieca.

Z zabytków ruchomych na uwagę zasługuje rogowy przedm iot 
z otworem do zawieszenia /am ulet ? / ,  na którym bardzo plastycznie 
wyrzeźbione je s t zw ierzę /kuna? , łasica?  / ,  datowany na X wiek,
Z zabytków szklanych znaleziono fragm ent pierścionka z oczkiem 
i fragm ent bransolety. Wśród licznych zabytków żelaznych bieżący 
sezon dostarczył 9 sztuk grotów żelaznych.

Dokumentacja i m ateria ł zabytkowy znajdują elę  w Muzeum 
Archeologicznym w Poznaniu,

Badania będą kontynuowane.

LE KARCIE NOWE, gm. Prom na P . P . Pracownie Kon-
woj, radom skie serw acji Zabytków

Pracow nia A rcheolo- 
glczno - K onserw atorska 
Oddział w Łodzi

Badania prowadził m gr Romuald Dragan. F inan
sował WKZ w Radomiu. Pierw szy sezon badań. 
Grodzisko stożkowate z 2 połowy XIΠ w.

Stanowisko położone jes t wśród podmokłych łąk nad strum ieniem  
Borówka lewym dopływem Pilicy. W ram ach badań weryfikacyjnych 
wykonano wykop przez majdan grodziska, w iercenie geologiczne świdrem 
ręcznym  na teren ie  osady przygrodowej oraz plan Bytu a cy j no - wy so koś - 
ciowy.

Grodzisko u podnóża posiada kształt nieregularnego owalu o 
wym iarach 30 x 35 m . Wysokość nasypu ponad współczesny poziom wody 
w fosie 660 cift. Majdan w centrum  je s t obniżony w stosunku do najwyż
szego punktu na grodzisko o 200 cm, Szczyt grodziska posiada wym iary 
12 x 15 m. Na podstawie wykopu m ożna stw ierdzić, że gród posiadał 
wał zewnętrzny na m ajdanie, p rze jście  dookolne między wałem a  budyn
kiem centralnym . O wysokości budynku brak danych, wiadomo jedynie.
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że był podpiwniczony. Ściany budynku drewniane oblepione polepą. Gro
dzisko przestało istnieć w wyniku pożaru. Uzyskane m ateria ły  c e ra 
m iczne pozwalają datować ten obiekt na 2 połowę XIII wieku. Ciekawym 
zabytkiem metalowym je s t żelazna dźwignia urządzenia spustowego 
kuszy.

M ateriał ceram iczny znaleziony na teren ie  osady pozwala dato
wać ją  na koniec okresu wczesnośredniowiecznego i początek średnio
wiecza oraz na XVI i XVII wiek.

Badania nie będą kontynuowane.

LUBIN к / Kościana Polska Akademia Nauk
woj, leszczyńskie Instytut H istorii Kultu

ry  M aterialnej 
Zakład Archeologii 
W ielkopolski 
w Poznaniu

Badania prowadzili doc. d r hab. Zofia Kurnatow
ska i m gr Henryk M amzer przy współudziale 
m gr inż. Roberta Kunkela z Instytutu H istorii 
Architektury Politechniki W arszawskiej. F inan
sował WKZ w Lesznie. Drugi sezon badań. Z es
pół klasztorny benedyktyński.

Odsłonięto pozostałości zabudowy z różnych okresów budowy 
i użytkowania obiektu. Za na jsta rszy , pochodzący z epoki rom ańskiej 
należy uznać fragm ent licowanego kostką rom ańską m uru apsydy, od
krytego po południowej stronie dzisiejszego prezbiterium . Ujawnione 
w tej partii fragm enty innych murów pochodzą z następnych okresów 
budowlanych.

Na południe od apsydy, mniej więcej wzdłuż linii istniejącego 
do dziś muru gotyckiego natrafigno na potężnie ufundamentowany m ur 
kamienny, najprawdopodobniej obronny /z  okresu późnoromańskiego? / .  
Na dalsze części tego m uru natrafiono w wykopach założonych na za
chód od kaplicy NMP po południowej stronie kościoła. W tej partii 
znalezione zostały groby cm entarza przykościelnego.

W trakcie  badań po północnej stronie kościoła odsłonięto znisz
czone częściowo zabudową barokową oraz różnym i w kopami nowożytny
mi pom ieszczenia wiążące się  z zabudową klasztoru późnoromańskiego.

Nawarstwienia przylegające bezpośrednio do murów rom ańskich 
w znacznej części zostały zniszczone przez późniejsze wkopy, a  przede 
wszystkim przez liczne pochówki usytuowane w krużgankach, w późnym 
średniowieczu i w czasach nowożytnych. Jedynie w form ie szczątkowej


