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Między innymi stwierdzono, te  ju t pierwotnie był on pokryty brukiem z płyt 
wapiennych.

Wykop n r IV /'W ieża1'/  .Wykop ten usytuowany w południowej części dziedziń
ca potwierdził dane z wykopu n r I, odnośnie podwyższenia Jego poziomu o je<kią 
kondygnację w okresie budowy dziedzińca arkadowego. Eksploracja wykopu zakoń
czona zostanie w roku przyszłym.

Wykop n r V /  "Piwnica 01"/. Eksploracja tego wykopu pozwoliła określić 
wzajemne relacje najstarszego muru obronnego zamku, baszty bramnej i najmłod
szego frontonu pałacu.

Wykop n r VI /"Południowy-wschód"/. Badania potwierdziły 1 uściśliły wnioski 
uzyskane na terenie wykopu n r m , co do wzajemnego stosunku pierwotnego zało
żenia zamkowego i nowożytnego założenia pałacowego.

Materiały zabytkowe, liczniejsze niż w roku ubiegłym, głównie fragmenty naczyń 
ceramicznych 1 kafl, z warstw od połowy wieku XIV do końca wieku XIX.

LEWIN BRZESKI, po w. Brzeg Konserwator Zabytków Archeologicznych
w Opolu

Badania prowadziła mgr Sylwia Wuszkan.
Finansował WKZ w Opolu*lTrzecl sezon 
badań. Zespół miejski z okresu średnio
wiecznego i nowożytnego.

Celem prac było zabezpieczenie 2 studni drewnianych, odsłoniętych podczas 
kopania fundamentów pod budowę Eómu Towarowego przy ul. Świerczewskiego.
Obiekty te  zostały zniszczone w swych górnych partiach w czasie prac ziemnych 
prowadzonych sprzętem mechanicznym .Dolne, niezniszczone partie obu studni zale
gały na głębokości od 3, 5 do 5 m od współczesnej nawierzchni ulicy, co bardzo 
utrudniało eksplorację ze względu na podchodzącą wodę gruntową.

Obiekt oznaczony n r 1 posiadał kształt prostokąta o wymiarach 120x130 cm. 
Zbudowany był z dwóch konstrukcji drewnianych: zewnętrznej i wewnętrznej .Kon
strukcja właściwa / zewnętrzna/ zbudowana została z grubych /5 -6  cm/ desek dębo
wych o szerokości do 50 cm, ułożonych jedna na drugiej, w narożach opierały 
się one zacioeem na 4 słupach pionowo wbitych w ziemię.Ścianka północno-zachod
nia została częściowo zdeformowana najprawdopodobniej w okresie użytkowania 
studni, z tego też powodu wzmocniono ją  dodatkową, wewnętrzną konstrukcją. Skła
dała się ona również z 4 ścianek bocznych.Wykonano je  z desek o grubości do 
2 cm i szerokości do 20 cm, w narożach złączonych zrębowo i dodatkowo wzmoc
nionych 4 słupkami/ w przekroju okrągłymi/ pionowo wbitymi w ziemię.



Do północno-zachodniego narożnika studni n r 1 przylegała południowo-wschod
nia ścianka studni n r 2. Obiekt ten w kształcie kwadratu o wymiarach 1 z  1 m, 
zbudowany był z 4 ścianek wykonanych z desek dębowych, w narożach łączonych 
konstrukcją zrębową i opierających się na 4 słupach o przekroju czworokątnym, 
pionowo wbitych w ziemię.

Na dnie obu studni znaleziono dużą ilość ułamków naczyń glinianych i k&ka 
fragmentów skóry. Na podstawie zabytków ruchomych obiekty można datować 
na XVI-XVn wiek.

LIPOWIEC, pow. Chrzanów Pr acownia Archeologiczho-Konserwatoraka
P .P .  PKZ Oddział w Krakowie

Badania prowadził Jerzy Kozak. Finan
sował WKZ w Krakowie. Piąty sezon 
badań. Zamek z okresów: XIII/XIV 
- XVm wiek.

Kontynuowano prace badawcze w wykopach założonych w ubiegłych latach, 
tj. w wykopie założonym na osi bramy wjazdowej do szyi zamkowej, w rejonie 
odkrytych w r .u b . fundamentów baszty oraz w sąsiedztwie trzeciego filara  
mostowego.

Odsłonięto fundamenty zachowanych murów baszty 1 Częściowo stopę funda
mentową murów tej baszty. Na podstawie m ateriału zabytkowego można przyjąć 
czas zbudowania baszty na koniec wieku XIII - je s t więc ona najstarszym  elemen
tem architektonicznym odkrytym podczas badań archeologicznych w Lipowcu.
W innych wykopach odsłonięto nawarstwienia archeologiczne związane z funkcjo
nowaniem zamku. Nawarstwienia te obfitowały w dużą ilość ruchomych zabytków 
archeologicznych, głównie fragmentów naczyń 1 kości zwierzęcych. Wśród ułamków 
ceramiki wyróżniono kilka fragmentów naczyń prehistorycznych. Z innych zabyt
ków ruchomych na uwagę zasługuje znaczna ilość grotów łuku i kusz, znaleziona 
w warstwach datowanych na XIV i XV wiek, fragmenty strzemion i  ostróg, dwie 
monety XIV i XV-wieczna oraz dwa grzebienie kościane.

Badania będą kontynuowane
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LUBIESZEWO, pow. Nowy Dwór Gdański
Stanowisko 2 patrz okres lateński


