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słonlęta ta fundament mara kamiennego biegnąeego w kierunku 
wsohód - zaohód (dł« 80 o) następni« na osi półnoo - południa 
(dł. 8 m) 1 ponowni« na zaohód« Grubość ouru wynosi ok« 100 oa,

JM*posadowiony/na głębokośoi ok« 160 om. Mur datowany wstępni« na 
prz«łOB XVI i XVII wieko« V nl«wl«lkioj odległośol na południu 
odkryto fragment mara kamiennego równoI«gl« aaytaowanego do 
mora wyżej opisanego (szer. 190 om, posadowiony na głębokośoi 
210 om)« Poniżej atopy fundamantowaj odkrytyoh murów, pod 
warstwami naeypa, salogała warstwa kulturowa a materiałem oe- 
ramioanym z okresu póżnorzymsklego 1 wozesnońredniowleosnego« 
Łiozne fragmenty naozyó s okresu wozeanego średniowieozo zdo- 
blone są ornamentem linii fallatyoh« V badanym rejonie odsło
nięto również fragment konstrokojl kamiennej biegnącej w linii 
półnoo-połudnle o trudnym do określenie charakterze i fankoji« 

2* Wykop usytuowany na dziedzlśou zamkowym dostarozył dal«» 
szyoh danyoh oo do stratygrafii 1 układu terenu«

9« W piwnioy skrzydła wsohodnlego zamku odsłonięto frag
ment fundamentu muru kamiennego aeytuowanego w linii półnoo- 
połudnle (ezer* ok.120 om)«

Badania tegoroozne dostarozyły nowyoh danyoh związanyoh z 
zespołem arohltektonloznym zamku w Krasiozynie oraz nowyoh ma
teriałów aroheologloznyoh« Postuluje się podjęole dalssyoh 
prao wykopaliskowych, które ostateoznle pozwolą ustalić oha— 
rakter odsłoniętyoh murów«
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ger, finansował IHKM PAN«

tegoroczne badania prowadzone na wczesnośredniowiecznym 
podgrodzia rzemieślniozym objęły wykopy usytuowane na wale

2obronnym oraz wewnątrz podgrodzia o łącznej powierzchni 114 m« 
f wykopie wytyozonym w zaohodnlej ozęćol wała obronnego9 w są
siedztwie bramy wjazdowej, zdjęto 13 następnych poziomów kon
strukcyjnych wyznaczonyoh przez legary przebiegające równole
gle do biegu wału« Na legurach spoozywały poprzecznie ułożone 
bierwiona« Poszczególne poziomy przesypywane były warstwami 
piasku« Od strony zewnętrznej wał został spalony«

V wykopaoh wewnątrz osady, wyeksplorowano warstwy osad- 
nlcze(nr 9-19) datowane od połowy XII w do przełomu 1/11 w« 
Odsłonięto 3 ołiaty o konstrukcji zrębowej (dł* ścian 4 - 5 m), 
dalszy ciąg ulicy wymoszczonej dranicami, gliniane paleniska 
przemysłowe (jedno w obudowie drewnianej) oraz kilka jam od
padkowych* Warstwa osadnloza z l/XI w* nie zawierała żadnyoh 
konstrukojl« Największa ilość zabytków poohodzlła z XI w« Do 
najoennieJszyoh należąi grzebieó rogowy w poohewoe, zdobione 
ramię składanej wagi brązowej, 3 pierśolonkl brązowe oraz 
kabłączkl skroniowe* Ceramika jest obtaozana, w najstarszej 
warstwie osadniczej zdobiona nalepianymi listwami*

Celem ustalenia daty spalenia wału obronnego należy 
przebadać jeszcze odcinek wewnętrznego lloa wału, na który 
prawdopodobnie nakładają się warstwy osadnloza XIII w« Pla
nowane jest zbudowanie rezerwatu nad odsłoniętą w ubiegłym 
roku bramą wjazdową«


