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Badania nie potwierdziły tezy o obecności grodziska na wzgórzu 
kościelnym- Wykazały natomiast, ie  juz od X1!-XI1I w. m ieścił się  tu 
kościół, który można identyfikować z kościołem parafialnym lub kolegia 
tą książęcą albo oboma tymi kościołami Jednocześnie/. Osadnictwo w 
pobliżu utożsamiamy z zalążkiem przedlokacyjnego m iasta. M iejsce gro 
du pozostaje nadal nieznane. Na jego ślady /jak  w ogóle osadnictwa 
wczesnośredniowiecznego/ nie natrafiono również w czasie  badań po
wierzchniowych, przeprowadzonych na terenie m iasta.

M ateriały z badań złożono w 1HKM PAN w W arszawie.

Badania zakończono.

IŁŻA Politechnika Wrocławska
woj.radomskie Instytut H istorii Architek

tury Sztuki i Techniki

Badania prowadzili mgr in ż.arch .Stan isław  Medeksza 
i Andrzej Kudła pod kierownictwem prof.Jerzego Roz- 
pędowskiego. Finansował Urząd M iasta i Gminy w Iłży. 
Trzeci sezon badań. Osadnictwo z okresu paleolitu 
górnego, osadnictwo wczesnośredniowieczne /IX-X w /, 
zamek XIV-XVIII w ./ .

Badania miały na celu dostarczenie danych do przygotowywanego 
przez Instytut projektu zabezpieczenia ruin zamku. Główną uwagę sku
piono na rozpoznaniu terenu podzamcza /plateau o wym. 160 x 45 m /, 
gdzie w latach 1971-1972 odkryto pozostałości unikalnego dzieła obron
nego z okresu renesansu w postaci beluardu zbudowanego po 1580 r .  
na planie rombu o silnie oskarpowanych narożach. Badania prowadzo
no metodą wykopów sondażowych, których założono ogółem 63.

Z okresu paleolitu górnego pochodzą narzędzia krzemienne odkry
te w sondażu nr 15. Do starszych faz wczesnego średniowiecza zaliczo
no jamę zawierającą ułamki naczyń, prażnicy, żużel dymarkowy. Okres 
późnośredniowieczny zaznaczył się w zasięgu podzamcza nawarstwienia
mi * w części centralnej terenu o m iąższości do 3 m. Okres nowożytny 
obejmuje odsłonięte relikty kamiennej zabudowy. Ogółem odkryto lub 
uzupełniono badania 6 dzieł architektonicznych. Do okresu renesansu 
należą ramiona północne i wschodnie wspomnianego beluardu /w posta
ci nasypów ziemnych z jądrem kamiennym/, budynek dawnego urzędu 
starościńskiego i przyległy doń bruk dziedzińca oraz fragmenty północ
nego muru obwodowego. Z okresu baroku pochodzą budynki gospodar-
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cze t j. kuchnia i atajnia a także dztalobttnla w formie prostokątnej plat
formy ziemno-kamiennej. jeżeli chodzi o zabytki ruchome z okresu no
wożytnego, to wyeksplorowano kilkanaście tysięcy ułamków naczyń i 
kaili, okucia budowlane, łopatę, gwoździe, zawiasy, 9 monet.

Badania będą kontynuowane.

1WAN1CE patrz
woj.krakowskie miejskie neolit

IZBICKO Uniwersytet Wrocławski
woj.opolskie Katedra Archeologii

Badania prowadził dr Stanisław Pazda. Finansował 
WKZ w Opolu. Drugi sezon badań. Cmentarzysko 
kurhanowe, ciałopalne - VII w.

Cmentarzysko położone jest na obszarze zalesionym. Badaniami 
objęto kurhan nr 8, położony przy południowo-zachodnim skraju naj
większej grupy mogił. Należał on do mniejszych w obrębie cmentarzys
ka. Zespół kurhanu składał się  z nasypu o kształcie podstawy nieco 
owalnym o średnicach około 6 ,5  x 7 ,8  m i największej wysokości około 
1 m mierząc od stropu calca oraz trzech dołów przykurhanowych, z 
których pobrano ziemię na budowę kopca, o wymiarach w rzucie pozio
mym około 5 x 2-3 m /na poziomie stropu calca/ i głębokości 0 ,9  - 1,1 m. 
Nie tworzyły one ciągłego rowu wokół kurhanu. Spalone kości zalegały 
głównie w przypowierzchniowych warstwach dolnych partii stoków nasypu 
oraz w dużym nasileniu w wypełniskach dołów przykurhanowych, do któ
rych spłynęły prawdopodobnie na skutek procesów denudacyjnych z partii 
wierzchołkowej, na której były składane w momencie pogrzebu. Na po
łudniowym stoku kopca, na głębokości około 0 ,2  m od powierzchni, wys
tąpiły w kupisku skorupy z jednego naczynia wczesnośredniowiecznego, 
nieomamentowanego i bez śladów obtaczania na kole, które przypuszczal
nie stoczyło się z partii szczytowej. Wśród silnie skorodowanych przed
miotów żelaznych stwierdzono fragment ostrogi. Kurhan ten można za
liczyć do typu mogił z pochówkiem napowierzchniowym, z reguły bezpopiel- 
nicowym, składanym na szczycie kopca. Ma on prawdopodobnie charakter 
wleloosobniczy.

Cmentarzysko kurhanowe założone zostało na pozostałościach osady 
kultury przeworskiej z 1V-V w. ze śladami hutnictwa. Z osadą tą była 
związana studnia z kamienną cembrowiną odkryta obok kopca. Wznowie
nie badań wiąże się z zamysłem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków


