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go /1611r./. Gwałtownie zwiększa aię wówczas ilość ceramiki polewa
nej 1 kafli płytowyoh.

Had ruinami wschodniego skrzydła zalega bruk kamienny związa
ny z odbudową budynków poklasztornycb w 2-glej po.IYII w., pośwlad- 
ozony w śródłach pisanych.

CHAŁUPKI, pow. Ząbkowioe Śląskie Konserwator Zabytków Archeo
logicznych we Wrocławiu

Badania prowadził Krzysztof Cluk. Finansował Wydział 
Kultury PRN w Ząbkowloach Śląskich. Pierwszy sezon ba
dań. Grodzisko średniowieczne /IIII-IIT w./.

Grodzisko położone Jest w południowej ozęśol wsi. otoczone 
dwoma dobrze zacffowanymi wałami. Wewnętrzny - obronny, owalny, wy
dłużony wzdłuż osi półnoo-południe. o wyeokośol do 8 m, szerokość 
u podstawy około 20 m. Zewnętrzny - o zarysie zbliżonym do okręgu 
/średnioa około 300 m/. zachowanej wysokości około 3 m. usypany 
prawdopodobnie dla ochrony przed wylewami Hyey Kłodzkiej.

Grodzisko jest przypuszczalnie pozostałością zamku zwanego 
Novum Castrum /wzmiankowany w XIII wieku/.

pZałożono cztery wykopy o łącznej powierzohni 63 m • w któryoh 
odsłonięto dobrze zachowane pozostałości kamiennej zabudowy. Był to 
mur kamienny o grubości około 2,3 «» spojony zaprawą wapienną, wy
budowany w kształcie łuku. Od strony północnej prostopadle do niego 
dostawiony był kar lenny mur o grubości os 1 m. niestarannie oblico- 
wany od strony wsobodnlej. Posadowienia murów nie odsłonięto, gdyż 
na głębokości około 1*0 cm, zaczęła w wykopie występować woda.

Wstępna analiza stratygrafii wykazała istnienie czterech głów
nych warstw. W najwyższej znaleziono materiały współczesne, frag-
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menty trzech kafli płytowych XVT-XVII-v.ieczn; ch, fragmenty naczyń 
średniowiecznych. W niższych poziomach stwierdzono występowanie 
obok średniowiecznej ceramiki, kości zwierzęcych i przedmiotów me
talowych. Oprócz ww. przedmiotów znaleziono fragmenty cegieł "pal
cówek" o średnich wymiarach 275 x 13 x 95 mm i dachówki "gąsiory".

Badąnia w następnych sezonach powinny objąć obszar poza obrę
bem grodziska, przekopanie wałów oraz dokładną eksplorację konstruk
cji kamiennych. Planowana jest ścisła współpraca z historykami ar
chi tek tury.

CHEŁM LUBELSKI Katedra Archeologii Polski
Uniwersytetu Marli Curii-Skło- 
dowskiej w Lublinie 
Katedra Histor Li Architektury 
Polskiej Politechniki Krakowskiej.

Badania prowadziła mgr Irena Kutyłowska pod ogólnym 
kierownictwem prof.Wiktora Zina. Finansowała Politech
nika Krakowska« Drugi sezon badań. Grodzisko średnio
wieczne.

Badania prowadzone wąskim rowem sondażowym miały na celu wstęp

ne »rozeznanie wschodniej części Wysokiej Górki.
Przy zboczu wzgórza na głębokości od 50 do 200 cm odkryto resz

tki zbutwiałych i przepalonych belek wiążących się prawdopodobni« t 

pozostałościami wału, stwierdzonego wcześniej w południowej części 
grodziska. Dokładniejsze rozeznanie będzie możliwe po założeniu i 
przebadaniu systematycznych wykopów odkrywających wał na dużej prze-
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