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nasypowe nawarstwiania podwyższając· taran po wzniesieniu austriackiego muru fortec me go. Strop warstw wcze*nodrwkil wiecz
nych osiągnięto tylko w zachodniej cz^ci odkrywki. Tam właśnie, na głębokości 3»5 - А ш natrafiono na warstwę gruzu kamiennego kryjącą relikty dwóoh romadskicfa mirów.* Pierwszy z ni oh,wykonany z wapienia 1 piaskowca forsowanego w niewielki· kostki, stanowi narcie zewnętrzne o wysokości 50 ca, widoczne pod ftmda- 
meatea gotyckiego muru obronnego. Natomiast drugi, zachowany do wysokości 70 ca, biegnie po linii północ - południe, w odległości około 2,5 a od uprzednio wspoeilanego. V liou miru ujawnio- nys na niewielkie odcinku wldocaw są dwie warstwy dużych, stara»' 
ni« obrabianych oioeów t piaakovca *yilenloki ego.
Franetitarycza· oAryda nie pozwalają jeszcze na rekonstrufcoję rzutu poziomego budowli; Jednak Jut na tye etapie badali aotna prxypUB20Z«& z doży* prawdopodobieästorea,iż są to pozostałości nieznanego dotąd kościoła romańskiego, na eo wskazują pobliskie 
pochówki z w oz «en-ego średniowiecze odkryte w latach 1954 - 5 w wykopie usytuowanym w pobliżu

KRAPKOWICE Konserwator 2abytków Archeolo-woj.opolskie gioznyeh w Opolu
Stanowleko A

Badania prowadził agr Kl»ains Macewloz »Finanso
wał Miejsko - Orniany Ośrodek Kultury w Krapko- wloaoh. Drugi s non badań, Oeada wczeenóśre&iio- wieczna /VII-VIII w./;

Stanowisko jeet położone w południowej części niasta, na wyeofkim północny  brzegu starorzecza Oeobłogi. Zajauje teran dziedzińca мааоми dawnego sądu i sąsiedniej posesji prywatnej ob» Pawła Ozlaka, na której w 1963 noku odkryte zostały po raz pierwszy dwa obiekty osady wczesoośreA-iiowieoznej,
Tego госте badania miały charakter ratowniczy 1 podyktowane zostały potrzebą zabezpieczenia fragen tu stanowiska.
Główny wykop o powierzoiMii około 1 ara założony »ostał w bezpośrednia aąałedztwie znalezisk z 1963 roku. Odsłonięto w ni· i przebadano ślady dwóch budynków mieszkalnych o wymiarach 

5,95 X 2,35 i 3*00 x 1,65 * z paleni.tkani. Zalegały on· na głębokości od 0,25 do 0,40 a pod warstwą kulturową* Trzeci obiekt o charakterze gospodarczy poaladał palenisko ufonaowane s żużli dyearkowycb i kamieni. V Wypełniskach poszczególnych obiektów znaleziono dość dutą ilość ułaaków naozyti ręczcie leplonyoh, 
lekko obtaezanych przy krawędziach oraz kości cwlerzęoe, polepę, bryłki żużla 1 węgle drzewna; W obrębie warstwy kulturowej odkryto między innymi młakę żelazną typu śląskiego i fraisent roz- oleracza Żarnowego;

W dwóch kolejnych wykopeoh o charakterze kontro lny» nie 
odsłonięto ładnych dalszych obiektów.

Materiał zabytkowy zostanie przekazany do Muzeim w Krapkowice oh;


