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sowyoh w llośol około 1000 sztuk, Wras z paciorkami w naozynlu 
dokryto moono skorodowano wisior 1 tarczkę miedzianą.

Stanowisko II - Przestrzeć gdzie rozpoozęto badania oto- 
ozona jest wałem tworząoym ozworobok o wymiarach oa 30 x 30 m. 

Pierwsze działki usytuowano w połowie poohyłośol, 7,5 m 
od wału południowego. Dwie ostatnie działki usytuowano przy wa
le półnoonym. Całość zbadanej powlerzohnl wyniosła 111 m2, Miąż
szość warstwy kulturowej w działkach 7 1 8  sięgała gł, do 60 om, 
W wykopaoh głównych głębokość doohodzlła do 1,2 m,

W ozasie badać odkryto trzy ziemianki, W dwóoh z nioh za- 
ohowały się resztki pleoów. V pierwszej jedynie ślad paleniska. 
Przy preparowaniu pierwszego pieoa natrafiono na cztery warst
wy powstałe na skutek kolejnyoh Jego reperacji. Kopuła gruszko
wa ta zaohowała się we fragmentaoh.

Materiał oeramlozny Jak też zabytki z metalu i Innych au- 
rowoów wskazują na współczesność ziemianek z grodziskiem. Po 
wyjaśnienia pozostaje funkoja wału oraz oharakter dalszej 
zabudowy.

I I O W R O O Ł i l  patrz wozesne średniowiecze

J 1 W 0 B Konserwator Zabytków Aroheo-
logicznyoh we Wrocławiu

Badania prowadził mgr Tadeusz Kaletyn, finansował WKZ we 
Wrooławlu,

V kwietniu przeprowadzono doraźne praoe zabezpleozająos



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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