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lośd drobny oh ułamków ceramiki średniowiecznej /XIV-XV w*/ i no
ży tnej /XVI-XVIII w./ oraz kilka małych bryłek - odpadów s pro
dukcji szkła.

Przewiduje się dalszą kontynuację prac w następnyoh latach*

MIĘDZYLESIE Konserwator Zabytków Archeo-
pow# Bystrzyca Kłodzka logicznych we Wrooławlu

Badania prowadzili mgr Barbara Drewek-Migula, 
mgr Wojciech Gluzlńeki. Plnansował WKZ we Wro
cławiu . Pierwszy sezon badań. Huta szkła, śred
niowiecze.

Badania /w czerwcu 1 listopadzie/ prowadzono na terenie nowo 
odkrytej huty szkła z początków XIV w. W wyniku badań powierzch
niowych i sondażowych określono zaBięg huty szkła, zidentyfikowa
no 3 piece do wyrobu szkła, z których jeden w dwóch trzecich zo
stał zniszczony przez erozję strumienia*

Planowane są dalsze badania wykopaliskowe*

MILICZ« m.p. Konserwator Zabytków Archeo
logicznych we Wrocławiu

Badania prowadzi) dr Krzysztof Dąbrowski, uczestni
czyła Anna Ostromęcka, studentka architektury Poli
techniki Wrocławskiej. Plnansował WKZ we Wrocławiu* 
Pierwszy sezon badań. Zamek średnlowieofliy /XIV w*/*
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Badania wykopaliskowe aręheologiczno-architektoniozne przepro
wadzono w ozasle od 11 do 21 listopada 1968 przy murze półnoonym, 
zakładaJąo wykopy sondażowe przy Jego licu zewnętrznym i wewnętrz- 
nym o łąoznej powierzchni 21 m . Celem badali było zweryfikowanie 
inwentaryzacji zamku wykonanej w okresie międzywojennym przez Bim- 
lera oraz rozpoznanie posadowienia muru. Odsłonięto lico zewnętrzne 
i wewnętrzne muru zachowane do wysokości 4,20 m /licząc od poziomu 
posadowienia/« Część niższa nie była łączona zaprawą, która spaja
ła dopiero konstrukcję wyższej partii muru /od 0,80 do 4,20 m/. 
Fundament muru obronnego spoczywał na warstwie spalenizny o miąższoś
ci 0,10 m, pod którą występował piasek calcowy. Warstwa spalenizny 
nie zawierała inwentarza ruchomego. Ewentualne dalsze badania winny 
wyjaśnić czy warstwa spalenizny stanowi ślad po osadzie istniejącej 
wcześniej na niewielkiej wyniosłości 'terenu, na której w XIV w. 
zbudowano milicki zamek.

W  pobliżu wewnętrznego lica muru odkryto studnię kamienną o 
średnicy 1,75 ®,' grubości cembrowiny 0,60 m, zbudowaną z kamieni 
polnych średniej wielkości. Konstrukcja kamiennej cembrowiny stu
dni nie była łączona zaprawą. Studnię wybrano do głębokości 3 m 
eksplorując rumosz ceglany zawierający materiał ceramiczny, głów
nie nowożytny oraz fragmenty ornamentowanych kafli. Studnię za
bezpieczono pokrywą, celem ułatwienia dalszych badań.

Z warstw nasypowych rumoszu po obu stronach muru uzyskano ma
teriał ceramiczny,w tym fragmenty najstarsze z XIII/XIV w, liczne 
fragmenty ornamentowanych kafli oraz dwa żelazne groty bełtów kusz.

Badania sondażowe stwierdziły akuratność inwentaryzacji pół
nocnego odcinka muru zamkowego sporządzonej przez Bimlera. Studnia 
nie była znana z dawnych planów zamku.


