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na terenie wykopu budowlanego znajdująoego eię na plaou WoL- 
nośol w pobliżu posesji nr 23 w Jaworze*

Wizja lokalna ujawniła, ża odkryto raaztki piwnloy kamień« 
nej* Zaohowały się ozęśolowo dwia óoiankl z kamienia łupanego, 
ułożonego baz zaprawy, wkopano w oalao do głębokoóol 0,5 
Piwnica była poeadowiona bezpośrednio na płyoie ekalnej, znajdu- 
jąoej się na głębokoóol 3,15 m od obeonago poziomu ulicy* W ob
rębie piwnloy odkryto kilkadziesiąt fragmentów naozyó średnio- 
wleoznyoh (garnki, dzbanki, puohary), datowanyoh na drugą po« 
łowę O T  w.

DGLOB - Zamek Praoownla Aroheologiczno-Kon-
eerwatorska PKZ w Krakowie

Badania prowadził mgr Teofil Dębowskl, w okresie od dnia 
30.VII do dnia 15.XI., finansował WKZ w Kieloaoh.

Proce badawoze na Wzgórzu Zamkowym stanowią kontynuację - 
badał! prowadzonych już uprzednio przez PKZ*

Inwentaryeaoja murów i ustalanie ohronologll kolejnyoh 
poziomów użytkowyoh na terania Wzgórza Zamkowego mają na oelu 
rekonstrukoję otoczenia XVII - wleoznego pałaou* Założono 
pięć wykopów* cztery - (IV/67, V/67, VII/67, II/67) w ogrodzie 
zamkowym, przy zachodniej partii murów obronnyoh| jeden - poza 
obrębem murów (VIIl/67)*

Wszędzie osiągnięto oaleo w postaoi łupku, skały lub że- 
lazlstego plasku nakrytego ilastą glebą* W wykopaoh» IV/67,
V/67, VII/67 na gł* 4,5 o, lub w wykopaoh VIII/67, IX/67 na
2,5 o o<l powierzohni gruntu*
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V wykopie VIII nad oaloem znaleziono zabytki XIX i XX - 
wieozno, w pozoatełyoh, wg wstępnego rozeznania, naterlał od 
XVI - XX w» Opraoowanle materiału zabytkowego z wykopów IX/67 
i VI1/67 pozwoli wydatować następująoe po sobie kolejne warst
wy gruzu i gleby*

V wykopie VIl/67 na gł* 2,8 o odkryto fragment tnuru ceg- 
leno-kamiennego, w wykopie IV/67 - przyporę muru obronnego 1 
prostopadły do niego niezidentyfikowany tnur z wnęką. Y7e wazyst- 
kloh wykopaoh przy murze zewnętrznym dodarto do dna jego stopy 
fundamentowej tkwiąoej kilkadziesiąt centymetrów w oalou.

Spośród zebranych 3600 zabytków ruohomych na uwagę zaału- 
gująi fragment renesansowej rzeźby użytej wtórnie w murze 
szpitala z pooz. XX w* (wykop V/67), 4 monety, w tym jedna 
z pooz* XVI w*, kafle 1 detale arohltektoniozne z okresu XVII-

V
XX w., liozne fragmenty naozyd szklanyoh różnego wieku 1 fajka 
XVII-wieozna*

Badania będą kontynuowane w roku przyszłym*

K L A S Z T O B B K ,  patrz wozesne średnlowieoze
pow.Kwidzyó, wyspa
"wsohodnla"

K L A S Z T O B B K ,  Muzeum Aroheologlczne
pdw. Kwidzyó, wyspa w Gdafsku
"zachodnia" at*l

Badania prowadziła mgr Elżbieta Kuszewska, finansowałaś 
BBS w Kwidzynie*


