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Reasumując« tegoroczne badania przyniosły nowe« walne stwierdzenia:
1. Przecinając wyspę rowami sonda to  wymi w różnych kierunkach ustalono«

w połączeniu z wynikami badań z r .  1970« zasięg występowania zabytków i ich 
zagęszczenie dla całej niezniszczonej części stanowiska.

2. Wydatn powiększono inwentarz zabytków/ ceramika«krzemieni i kości/.U zyska
no m .in . 230 narzędzi; wśród nich wyróżniono m .in . zbrojnild typu Wieliszew« 
trapezy« trójkąty« grodk i powierzchniowo łuskane« liczne skrobacze wielorakie, 
dość liczne drapacze 1 pojedyńcze rylce. Materiał ten ułatwi całościowe opra
cowanie stanowiska.

3. Stwierdzono istnienie stratygrafii kulturowej we wschodniej części wyspy.« 
Przemawia za tym: a / obfite występowanie zabytków neolitycznych i  zapewne 
wczesnobrązowyćh w spągu najmłodszego torfu /rów  5/ i w stropie torfu 
kopalnego /  rów 1 z r .  1970 / ;  b( zaznaczanie się co najmniej trzech faz 
aktywności człowieka w rdzeniach przyrodniczych« pobranych sondą w różnych 
punktach obiektu.

STARY ZAMEK « pow. Wrocław Muzeum Archeologiczne
we Wrocławiu

Badania prowadzili m gr Felicja Bryłowska 
i m gr Jerzy  Romanow. Finansowało Muzeum 
Archeologiczne we Wrocławiu. Pierwszy sezon 
badań« Osada wielokulturowa -kultury ceramiki 
wstęgowej kłutej, amfor kulistych, cmentarzysko 
kultury ceram iki sznurowej i osada z okresu 
wczesnośredniowiecznego«

Stanowisko położone je st w odległości 1 km na południe od miejscowości Stary 
Zamek i usytuowane Jest na rozległym wzniesieniu na prawym brzegu rzeki C zar
nej Wocty.

2
Wykop założony został na kulminacji w zniecenia 1 posiadał powierzchnię 125 m . 

Bezpośrednio pod warstwą orną na poziomie calca odkryto zarysy 13 obiektów« 
Najliczniej reprezentowane były obiekty osadnicze« w tym 3 jamy kultury amfor 
kulistych, północne skrzydło trapezowatej budowli o konstrukcji słupowej związanej 
z osadnictwem kultury ceram iki wstęgowej kłutej« kilka jam kultury łużyckiej oraz 
1 jam a - pół ziemianka - wczesnośredniowieczna. Ponadto odkryto 1 grób szkiele
towy kultury sznurowej.

Badania będą kontynuowane.
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