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Podczas eksploracji w wykopie IV natrafiono na dużą ilość ce
ramiki polewanej, czerwonej i siwej oraz kafli płytowych, kilka f i
guralnych, około 50 fragmentów żelaza, m.in. gwiazdę od ostrogi, 
spinkę do pasa, dużą ilość gwoździ, podkówki do butów oraz fragmen
ty przedmiotów szklanych. Na murze-grobli znaleziono monetę - pół- 
grosz świdnicki bity w latach 1516-1526 z datą nieczytelną.

Drugi odcinek badań archeologicznych to eksploracja warstw 
kulturowych wewnątrz przedbramia, Na bruku kamiennym - poziom wjaz
du do zamku - w narożniku południowo-wschodnim znaleziono denar ja 
gielloński, z okresu WładysławaWameńczyka. Pod brukiem zalegały 
warstwy zasypiskowe, w których występowało mniej ceramiki polewanej, 
natomiast więcej ceramiki siwej. Nie odsłonięto stopy fundamentów mu
rów wewnątrz przedbramia.

Ze względu na trudności spowodowane konserwacją murów bada
nia archeologiczne będą prawdopodobnie chwilowo wstrzymane.

Badania geofizyczne przeprowadzone zostały przez Przedsię
biorstwo Poszukiwań Geofizycznych w Warszawie.

JANÓW PODLASKI patrz
woj ̂ bialskopodlaskie okres nowożytny

KLAROW, gm. Milejów Archeologiczny Ośrodek
woj.lubelskie Badawczo-Konserwatorski

w Lublinie

Badania prowadził mgr Andrzej Kutyłowski. 
Finansował AOBK w Lublinie. Pierwszy se 
zon badań. Gród i podgrodzie średniowieczne.

Na wzgórzu w dolinie Wieprza, w -południowo -wschodniej części 
wsi. Badania prowadzone były na podgrodziu, gdzie założono trzy wyko
py sondażowe oraz w obrębie "Zamczyska" /grodu/ dwa wykopy: w ob
rębie fosy i na majdanie u stóp wału. Na terenie podgrodzia zaobserwo
wano nikłe ślady z okresu wczesnego średniowiecza /XI-XIII w ./, okre
su kultury łużyckiej i neolitu /m.in.kultura pucharów lejkowatych/.
W obrębie fosy, o głębokości pierwotnej 2,7 m, obecnie - 2 m stwier
dzono ślady spalonych elementów obronnych wału. W wykopie u stóp
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wału występowały ślady spalenizny. W obu tych wykopach brak materia
łów pozwalających na uściślenie chronologii.

Wzmiankowany przez N.Kickę /Wiadomości Archeologiczne, t.IV, 
1862, a. 141/ kurhan został rozorany. Na powierzchni występują materia
ły wczesnośredniowieczne sprzed IX wieku 1 z XI-XIJ1 w ., są też z epok 
wcześniejszych /kultura łużycka ? / .

Materiały złożono w zbiorach ZA UMCS.

KRAKÓW - MYKWA Instytut Historii Kultury
Materialnej PAN, Przed 
siębiorstwo Poszukiwań 
Geofizycznych 
w Warszawie

Badania prowadzili dr Jacek Przeniosło, 
mgr Roman Rybicki /1HKM/, mgr Andrzej 
Jagodziński, mgr Jerzy Grodzicki i mgr S ła 
womir Walendziak /PPG /. Prace wykonano 
społecznie. Mury obronne miasta Średnio
wiecznego.

Celem badań na terenie skweru przylegającego do ul. Miodowej i 
Bohaterów Stalingradu, było prześledzenie ewentualnego przebiegu w tym 
miejscu muru obronnego miasta oraz innych konstrukcji znajdujących się 
na tym tprenie pod powierzchnią obecnego skweru.

Badania przeprowadzono metodą elektrooporową o różnych modyfi
kacjach układów pomiarowych /układ osiowy trójelektrodowy, dwupozio
mowy oraz tró jelektrodowy jednopoziomowy/.

Uzyskane wyniki poddano analizie, wykorzystując Elektroniczną 
Technikę Obliczeniową /na maszynie Odra 1204/. Interpretacja wyników, 
pozwala na zlokalizowanie szeregu konstrukcji m:in. prawdopodobnie mu
ru obronnego miasta, biegnącego wzdłuż ul.Miodowej oraz jak można przy
puszczać zarys baszty obronnej. Wydzielono również miejsce, gdzie wys- 
tępują inne konstrukcje oraz większe zagruzowanie.


