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ZĄBKOWICE S L Ą 3 H E , m. Wojewódzki Ośrodek
ul.Dolmośiąake 21-31 Archeologiezno-
wo j . wełbrqrakle Koneerwetoreki

we Wrocławiu

Badania prowadziła mgr Krystyna Maksymowicz. 
Finansował WOAK we Wrocławiu. Osadnictwo 
miejskie /XłV-XVł w ./ .

Podczas wykopów pod fundamenty budynku mieszkalnego
przy ul.Dolnośląskiej wydobyto dużą ilość ceramiki i przedmiotów meta
lowych.

Inspekcja archeologiczna i badania ratownicze wykazały, ie  od 
strony południowej budynku nr 27 do 31 na głębokości od 1,5 do 4 m пат 
trafiono na warstwą kulturową związaną z zabudową miejską od XIV w. 
Wśród zabytków ruchomych wydzielono m.in. ceramiką, kafle, gwoździe, 
haki, siekierą. Wydobyto również polepą, węgle drzewne, kości zwierzę
ce.

Badania będą kontynuowane.

ZBROJEW3KO, gm.Lipie Instytut Archeologii
woj. с ząstoćhowskie Uniwersytetu Jagiellońskiego
Stanowisko 1

Badania prowadziła mgr Barbara Cedl. Finanso
wał WKZ Katowice. Kontynuacja prac zapocząt
kowanych w 1973 r . Średniowieczny gródek i 
pozostałości osady kultuzy łużyckiej z wczesnej 
epoki żelaza.

W dalszym ciągu rozkopywano majdan średniowiecznego gródka po
chodzącego z pierwszej połowy XIV wieku. Uzyskano dużą ilość ceramiki 
i liczne wyroby żelazne, zwłaszcza militaria /groty strzał, bełty kusz/ 
i części wyposażenia jeździeckiego. Zarówno położenie obiektu jak i cha
rakter odkrytego materiału zabytkowego pozwala na przypuszczenie, że 
są to pozostałości średniowiecznego gródka pogranicznego, założonego 
po śląskiej stronie rzeki Liswarty.



-275 -

Poniżej nawarstwień średniowiecznych występują ślady osady 
otwartej kultury łużyckiej. Materiał ceramiczny odkryty W jamach lub 
występujący na wtórnym złożu w warstwach średniowiecznych, pozwa
la na datowanie osady raczej na późną fazę okresu halsztackiego.

Badania ratownicze w obrębie wykopu związane z wymianą insta
lacji gazowej prowadzono przy ul. Kościuszki nr 32 i 32a, we wschodniej 
części miasta.

Wykop nr ł , o wymiarach 1,7 x 0 ,5  m zlokalizowany był nąprzeciw 
budynku nr 32. Na głębokości 0 ,5  m, w warstwie intensywnie ciemnej 
próchnicy stwierdzono obecność drewnianej rury wodociągowej.

Wykop 11, w odległości 20 m założono na wschód od wykopu nr 1, 
naprzeciw budynku nr 32a, o wymiarach 1,7 x 1 m. Na głębokości 0 ,4  m 
w warstwie szarej próchnicy natrafiono na dalszy ciąg drewnianej rury, 
na którą składały się dwa odcinki połączone przez zestawienie na wpust. 
Średnica rur wynosi 25-30 cm, średnica przelotu 7,5 - 8 cm. Przypusz
cza się , że pełniły one funkcję przewodów magistralnych. Wykonane były 
z okorowanego drewna, gatunku iglastego.

Analogiczne przewody wodociągowe znane są z obszarów miast 
średniowiecznych m.in. Chełmska k/Kamiennej Córy, Bystrzycy, Środy 
Śląskiej, Kłodzka.

ZIĘBICE
ul.Kościuszki
woj. wałbrzyskie

Wojewódzki Ośrodek 
Archeologiczno- 
Konserwatorski 
we Wrocławiu

Badania prowadziła mgr Halina Śledzik. F i
nansował WOAK. Miasto średniowieczne - 
urządzenia wodociągowe.


