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Badaniami objęto rejon starom iejski. Prace prowadzono przy 
pomocy świdra geo log icznego . Wykonano 2 odwierty w rejonie ulic 
Szplchlernej 1 Rybackiej oraz 3 odwierty obok wykopu nr 4 na Starym 
Rynku.

Badania w rejonie wspomnianych ulic potwierdziły hipotezę, iż  
granica wschodnia osadnictwa średniowiecznego w rejonie Starego Mia
sta przebiega na lin ii ul.Rybackiej. Odwierty na terenie Starego Ryn
ku /obok wykopu nr 4/ pozwoliły ustalić, te  w wykopie z 1977 roku 
uchwycono prawdopodobnie szczyt chaty drewnianej z X IV  wieku zbu
dowanej na osi W -B . Dalszej części budynku nalety poszukiwać na 
wschód od granicy wykopu nr 4.

Badania będą kontynuowane.
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woj. les zczyćs kle Zabytków
Stanowisko 2 w Lesznie

Katedra Archeologii 
Uniwersytetu Im.Adama 
Mickiewicza 
w Poznaniu

Badania prowadziła dr Dobrochna Jankowska. 
Finansował WKZ w Lesznie. Czwarty sezon 
badań. Osada produkcyjna /X II-X IlIw ./ .

Badania tegoroczne miały na celu dokładniejsze rozpoznanie naj
silniej użytkowanej strefy stanowiska. Na stanowisku założono 7 wyko
pów nawiązując do zeszłorocznych wykopów 18 i 25, uzyskując w ten 
sposób rozpoznaną powierzchnię o wymiarach 10 x 30 m. W trakcie 
tych prac odkryto kolejnych 25 obiektów, z których większość nalety 
do kategorii znanych z lat ubiegłych. Nowością są 2 kompleksy n iew iel
kich jam i  układów kamieni, zawierające oprócz licznych .brył żużla 
także skupiska jego drobnych odprysków, powstałych zapewne w proce
sie przekuwania wytopionej surówki. W obiektach tych wystąpiły ułamki 
glinianych dysz, a w jednym wypadku również duży, płaski z jednej stro
ny kamień ze śladami drobnych uszkodzedl mechanicznych - być może 
używany jako kowadło.

W sezonie tegorocznym potwierdziła się w całej rozciągłości 
hipoteza o czysto produkcyjnym charakterze osady. Potwierdziły s ię  
też wcześniejsze ustalenia dotyczące je j chronologii.

Ze względu na zakończenie prac ratowniczych w rejonie zbiorni
ka retencyjnego "W onleść" badania nie będą kontynuowane.
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