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nlowieoznej bramy (barbakanu) tai u wejśola do baszty snalesło
no fragment nsdprota a resztkami lnakrypojl ... ITS BaRABOWSKI 
AD 1635» Jaat to sporadyosny wypadek potwierdzenia danych źró
deł erohiwalnyoh.

Ha sawnątrm baszty, przy narożniku północnym, odkopano du
ły węzeł murów z różnych okresów rozbudowy zamku« Jedne z nich 
zamykają od półaoonego wechodu zamek średni, Inne łączą się 
prawdopodobnie z nurem obwodowym zamku aolnego od strony zachód« 
niej»

V najbardziej wysuniętej ku wschodowi ozęćol zamku śred
niego rozpoznano parukondygnaojową bramę oraz fragment muru o 
nieznanym przeznaczeniu«

T rejonie zamku dolnego przeprowadzono weryflkaoję półnoo- 
no-wschodnlego odcinka muru obwodowego, przy obecnym wejściu. 
Rozpoznano pierwotny przebieg tego muru oraz pozostałośol daw
nego wejśola od strony wewnętrznej, tj* od dzledzlóoa, natrafio. 
no na równolegle blegnąoy mur kamienny, najpewniej relikt zabu
dować goepodarozyoh.

Obecne odkryola przyniosły wiele latotnyoh elementów do 
poprawnego odozytanla planu oraz faz przestrzennej rozbudowy 
zamku, wnosząo zarazem cały szereg poprawek do rekonstrukcji 
obiektu, która przeprowadzane była w lataoh 1933 - 1954.

D A U I E O, pow. Opole Muzeum Sląeke Opolskiego
w Opolu

Badania prowadziła mgr Luoyna- Szadkowska, finansowało
Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu«
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Odkryoie średniowiecznej emolarnl w Deóou, zawdzięczamy
uwadze społeoznego opiekuna zabytków ob*Konrada Mientusa za
mieszkałego w Daśou*

Piaezozyate wzniesienie (zwane przez mlejaoową ludność 
"sandberg"), które olągnie się wzdłuż półnoono-wechodnlej 
częściDaóca aż do Krośnioy, zwraoało od szeregu lat uwagę 
aroheologów* Ze źródeł narreoyjnyoh wiadomo było, że występo
wał tu w dużyoh ilośoiaoh żużel żelazny* Badania powierzchnio
we potwierdziły to spostrzeżenie* Wstępne praoe zwladowoże 
miały na oelu zidentyfikowanie odkrytego przez K*ltientusa tzw* 
"pieoowiska".

Wykop założono na południowo-zaohodnim zboozu pleszczyete- 
go wzniesienia pokrytego lasem iglastym, w odległośoi oa 29 z 
od zabudowali Tomasza Gordzielika 1 ponad 200 m od szosy Opole- 
Ozimek* Ba obszarze oa 60 m odkryto 3 jamy przy czym uwagę 
Zwreoała odsłonięta w oałosoi jama 1* Różniła się ona zdecydo
wanie swoją budową od pozoatałyoh 1 służyła zapewne do produk- 
ojl smoły, na co wskazuje duże nasycenie jej wypełnlska czarną 
mazią* Spieczony piasek, który zalegał poniżej dużego, nleoo 
wgłębionego w środku kamienia, sugeruje działanie wysokiej tem
peratury ognia* W południowej ozęśol jamy wystąpiła polepa, 
która poohodzl najpewniej ze ścianek leja ałużąoego do spuszcza* 
nia smoły* W obrębie jam natrafiono na stosunkowo liozne frag
menty naozyó średnlowieoznyoh*

D 4 B B 0 W A B O L E S L A -  Konserwator Zabytków Aroheo-
W I C K A, pow. Boleaławieo logioznyoh we Wrocławiu

Badania prowadził dr Jerzy Kruppe w okresie 3 - 5.VIII,


