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cej do nawy głównej od strony południowej. Odsłonięto miejsce zetknięcia z nawą oraz dwie przypory 
i jedną w ścianie krypty fundatorskiej oraz drugą, częściowo uszkodzoną, z resztkami wtórnej obudo-
wy ceglanej. Badania wykazały wcześniejszą jego budowę od pozostałych partii świątyni.

W następnej kolejności badaniami objęto fundament południowy nawy w celu odnalezienia dru-
giej partii wieży. Nawiązując do odkryć w 1996 r. założono wykop przy rozpoznanym wcześniej na-
rożniku. Następnie wykop przesuwano w kierunku wschodnim. W rezultacie, w odróżnieniu od wy-
ników badań z 1996 r. stwierdzono istnienie drugiej stopy wieży rozplanowanej na rzucie kwadratu, 
związanej jednorodnie z prostopadle usytuowaną ostatnią przyporą świątyni. Stwierdzono ponadto, 
iż pierwotny fundament uległ częściowo rozebraniu, a w to miejsce wbudowano wtórnie nowszy od-
cinek muru z dodatkową przyporą, przylegającą ściśle do pierwotnej. We wnętrzu nawy na szerokości 
nowo wbudowanego odcinka muru dostawiono kryptę z zachowanym fragmentarycznie sklepieniem. 
Istnieje prawdopodobieństwo, że nowy odcinek fundamentu powstał w związku z budową krypty. 
Wypełnisko wykopu stanowił nasyp z nowożytnym materiałem zabytkowym w postaci fragmentów 
kafli, szkła i ceramiki. Teren ten był częściowo przekopany w 1938 r., w skutek czego układ warstw 
został zakłócony.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum w Jarosławiu.

JELENIA GÓRA, st. 2, gm. loco, woj. jeleniogórskie, AZP 84-16/2
grodzisko i zamek późnośredniowieczny (2 poł. XIII-1 poł. XV w.)•	

      Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w terminie od lipca do sierpnia przez mgr. 
Roberta Rzeszowskiego (Muzeum Okręgowe w Jeleniej Górze). Finansowane przez Muzeum Okręgo-
we w Jeleniej Górze. Trzeci sezon badań.
      Kontynuowano eksplorację wykopu I/96-97 o wymiarach 6 x 4 m (24 m2), zlokalizowanego w pół-
nocno zachodniej części „zamku górnego”.
       Stwierdzono na głębokości 50-80 cm podsypkę żwirową; na głębokości 80-90 cm - poziom spaleni-
zny tworzący miejscami wyraźnie nasycone skupiska; na głębokości 90-160 cm - gruboziarnisty żwir, 
stanowiący calec, oraz wychodnie zwietrzałej skały granitowej. Liczny materiał zabytkowy pozyskano 
w poziomie spalenizny oraz w spągu podsypki - były to: fragmenty naczyń glinianych, fragmenty 
przedmiotów żelaznych (przeważnie gwoździ), elementy naczyń szklanych w postaci brzuśców z guz-
kami oraz fragmenty kości zwierzęcych, polepa, fragmenty cegły.
      Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ i Muzeum Okręgowym w Jeleniej Górze.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Roczniku Jeleniogórskim”, t. 30.
Badania będą kontynuowane.

JĘDRZEJÓW- klasztor cystersów, gm. loco, woj. kieleckie, AZP 90-59 
klasztor cystersów•	

Archeologiczno-architektoniczne badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr Beatę 
Kwiatkowską-Kropkę ((Konsus Sp. z o.o.). Finansowane przez Program Rządowy „1000 lat Zjazdu 
Gnieźnieńskiego”. Drugi sezon badań. Przebadano powierzchnię 6,5 ara.

Materiały przechowywane są w składnicy na terenie opactwa.
Badania będą kontynuowane.

Jurów, st. 1, gm. Jarczów, woj. zamojskie - patrz: wczesne średniowiecze

Kiersnówek, st. 17, gm. Brańsk, woj. białostockie - patrz: wczesne średniowiecze

Kołobrzeg-Stare Miasto, gm. loco, woj koszalińskie - patrz: nowożytność

Kończewice, st. 1, gm. Miłoradz, woj. elbląskie - patrz: neolit


