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BARGŁÓW DWORNY, pow. Augustów
Stanowisko m  patrz okres wpływów rzymskich

BOLESŁAWIEC, pow. Wieruszów Zakład Archeologii Polski środkowej
w Łodzi
Instytutu H istorii kultury Materialnej 
PAN

Badania prowadził dr Tadeusz Poklewsld 
wraz z zespołem Zakładu 1 przy udziale 
studentów Uniwersytetów z Łodzi 1 z 
N anterre /  R*ancja/. Finansował WKZ 
w Łodzi. Pierwszy sezon badań. Zamek
xm/?/ - xvm w.

Zamek bolesławiecki był w średniowieczu i czasach nowożytnych nie tylko 
punktem obronnym, lecz również czołem znacznej włości, a później starostwa. 
Istnieją też dość udokumentowane podejrzenia, iż w swej w ersji ceglanej został 
on wzniesiony w miejscu starszego odeń grodu.W bieżącym sezonie przebadano 
znaczną część ciągu muru obronnego, a dalej budynek bramny oraz wstępnie ele
menty zabudowy wnętrza. Ponadto prowadzono analityczne ,zadania cegły. Ustalono 
ogólnie względną pierwotność oktogonalnej wieży wolnostojącej w stosunku do 
pozostałych murowanych elementów obronnych 1 ceglanej zabudowy wnętrza;okreś- 
lono stratygrafię w obrębie buctynku bramnego i jego wtómość wobec średniowie
cznego muru obronnego; stwierdzono fakty przebudowywania gotyckiego domu 
zamkowego; wreszcie zebrano szereg danych technologicznych o budowle murów 
i wieży. Wśród zabytków ruchomych na szczególną uwagę zasługują kafle piecowe, 
a pomiędzy nimickazy dobrze datowane na około 1500 r .  1 na 1663 r .

Badania będą kontynuowane jeszcze w ciągu dwu sezonów;sezon przyszłorocz
ny zostanie poświęcony na ostateczne rozeznanie się w archeologicznej stratygrafii 
obiektu.

BYCZYNA, pow.Kluczbork patrz wczesne średniowiecze

CHOJN6W, pow. Złotoryja Konserwator Zabytków Archeologicz-
nych
we Wrocławiu

Badania prowadzili m gr Tadeusz Kaletyn 
i mgr K.  Maksymowicz.Finansował WKZ 
we Wrocławiu. Pierwszy sezon badań.



Kierownik Muzeum Regionalnego w Chojnowie mgr Z. Skowroński poinformował
0 odkryciu naczyń glinianych podczas prac ziemnych przy fundamentach domu w 
Chojnowie przy ul .Waryńskiego i 1 Maja.

Inspekcja wykazała* ie  odkryto kloakę zbudowaną z nieciosanych pall osiki 
kładzionych na zrąb. Słupy dębowe umieszczone w czterech rogach umacniały kon
strukcję ścian. Kloaka miała wymiary ścian 1*5 : 1*6 : 1*7 : 1*7 m oraz zacho
wana wysokość 1* 6 m . Wypełnisko stanowiła mierzwa przemieszana z gliną i 
węglami drzewnymi.W kloace odkryto około 40 całych naczyń i fragmenty 60 naczyń. 
Wśród wyrobów ceramicznych wydzielono garnki* makutrę oraz fragmenty kafli.
Całość jest datowana na XIV-XVI w.

Badania będą kontynuowane.

CIECHANÓW- Zamek Pracownia Archeologiczno-Konserwa
torska

P .P . PKZ Oddział w  Warszawie 
Badania prowadzili m gr Maria P ikulińska- 

Ciuk i mgr Włodzimierz Pela. Finansował 
WKZ Warszawa. Czwarty sezon badań.
Zamek średniowieczny.

Kontynuowano badania z roku ubiegłego. Dokończono badania w obrębie wyko
pów ubiegłorocznych XVI odcinek A i C i wykop XVII odcinek B oraz założono

2nowe wykopy o łącznoj powierzchni 75 m ,
Wykop XVI odcinek A i C; odsłonięto stopę fundamentową północnego i wschod

niego muru obwodowego oraz południowej ściany Domu Dużego. Fundamenty murów 
obwodowych posadowione są na głębokości ca - 4*40 xpfnatomiast fundament Domu 
Dużego na - 3*60 m . Wkopy pod fundament wypełnione są drobnym żwirem.

Wykop XVH odcinek B; dokończono eksplorację drewnianej studni* pochodzącej
1 użytkowanej prawdopodobnie wyłącznie w okresie budowy zamku.

Wykop XVII odcinek B i C dostarczył także dalszych wskazówek odnośnie s tra 
tygrafii obiektu.

Wykop XVHI odcinek A*B 1 C zlokalizowany był na dziedzińcu zamkowym* 
prostopadle do wschodniego muru obwodowego w połowie jego długości. Tak zlokali
zowany wykop pozwalał stwierdzić czy istniała zabudowa przy wschodniej kurtynie ?

W obrębie wykopów nie natrafiono na ślacty zabudowy* natomiast uzyskano dal
sze informacje o kolejnych poziomach użytkowania* budowy i niwelacji dziedzińca. 
Odsłonięto regularnie powbijane w calec drewniane kołki o wymiarach 15 cm z 15 cm. 
Pochodzą one z okresu budowy murów obwodowych* a służyły do wzmocnienia mok
rego i grząskiego gruntu.

Badania mają być kontynuowane.
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