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osadnictwa s okrasa wpływów rsymekioh ora* wczesnego średniowie
cza /YI-7III w./, w IX-I w. osadnictwo jest bardziej intensywne.
Szosagdlnia lntaraaująoa jaat odkryole dalesyoh śuślowlek. Jak
alą wydaja* oeadnlotwo to nia przetrwało upadku grodu. Dopiero
w okrasie średniowiecznym następuje ponowna eksploatacja terenu.
Tegoroczne badania wykazały konieczność kontynuowania prao
wykopaliskowyoh w komplekaie kaezowekim.
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Nauk w Bautzen

Badania prowadzili Jurij Knebel i Tadeusz Kaletyn.
Finansowała PRN w Zgorzelou. Pierwszy eezon badań.
Grodzisko wczesnośredniowieczna /VTII-X w./.

W ramach bndań nad osadnictwem wczesnośredniowiecznym w do-
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rzeozu Nysy Łużyckiej, podjęto ratownioz* prace wykopaliskowe na
grodzisku.
Miały one na celu określenie chronologii i rozpoznanie wiel
kości oraz zabudowy wnętrza grodu. Założono wykop krzyżowy w trzech
aiejscaoh poszerzony do powierzchni 1 ara.
Odsłonięto na głębokości o ,45 m ślady 3 budynków o wymiarach
4,50 x 2,80mt 2,80 x 2,0 mi 3,0 x 2,0 a oraz Jedno luśne palenisko.
V części zachodniej natrafiono na resztki konstrukcji prze
kładkowej wału oraz ławy kamiennej.
Grodzisko Jest wklęsła, założone na planie owalu o wymiarach
54

x 23 m, leży na prawym brzegu starorzecza Rysy Łużyckiej. Jest

datowane na TIII-Z wiek.
V chwili obecnej, w trakcie pisania tego komunikatu, badania
są kontynuowane.

ZRAZOM

Muzeum Archeologlozne w Kra
kowie, Konserwator Zabytków
Archeologicznych w Krakowie

Badania prowadzilit mgr mgr Kazimierz Radwański, Teresa
Łenkiewioz-Radwańska, Władysław Morawski, Alina Wałowy.
Finansowało Muzeum Archeologlozne w Krakowie i KZ w Kra
kowie. Osadnictwo miejskie od wozeenego średniowiecza
po czasy nowożytne*

Kraków - Śródmieście
1/ Mały Rynek - w związku z generalną przebudową placu prze
prowadzono na tym terenie planowe badania i prace ratownicze*

