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ZA W  wykopie 1 odkryto zachodnią partię krypty, zlokalizowaną między odkrytą w ubie

głym sezonie ścianą kamienną, fundamentem południowym nawy i przylegającą doń przypo
rą. Sklepienie krypty oparte było o fundament kolegiaty. Przy kamiennej przyporze dosta
wiono blok muru ceglanego z dodatkowym filarem, o który wspierało się dodatkowe sklepie
nie. Po zdjęciu górnych warstw cegieł z muru okazało się, że obudowuje on mur kamienny, 
przylegający do przypory i muru nawy, nie powiązany z nimi. Krypta była otwarta od zacho
du — natrafiono na fragment przejścia do następnych pomieszczeń i fragment posadzki ceg
lanej. Od południa była ograniczona murem zbudowanym z cegły i kamienia, poza którym 
znajdowało się kolejne pomieszczenie (w tym sezonie nie badane). Wykop 2 wytyczono wzdłuż 
przebiegu północnego fundamentu nawy. Odsłonięto fundament kolegiaty wraz z przyporą 
na odcinku około 7 m i prostopadły do niego mur kończący nawę. Mur, zbudowany z pia
skowca i cegły palcówki, powstał w okresie późniejszym — od północy tworzył przyporę, obu
dowywał fundament i wchodził do wnętrza nawy. Przedłużenie wykopu w kierunku zachod
nim pozwoliło na odkrycie na przedłużeniu nawy głównej stopy wieży kościelnej w jej partii 
zachodniej. Fundament wieży zlokalizowano w odległości około 6  m od zakończenia północ
nego muru nawy kolegiaty. Był on założony na planie prostokąta z dwoma prostokątnymi 
ramionami otwartymi od wschodu, pierwotnie przesklepionymi. Sklepienie wspierało się na 
dwu ściankach ceglanych, dobudowanych przy ramionach wieży. Fundament wieży zbudo
wany był z piaskowca zespoinowanego silnie zaprawą wapienną. W  części północnej świątyni 
odsłonięto prostokątną kryptę z zachowanymi resztkami sklepienia, dobudowaną do funda
mentu nawy, zlokalizowaną pomiędzy filarem a murem poprzecznym kończącym nawę. Wewnątrz 
natrafiono na zniszczony grób z resztkami pochówku (pierwotnie przesklepiony). W obrębie 
nawy głównej odsłonięto grób z obudową ceglaną, ze szczątkami około sześciu zmarłych. 
Pochówki były zniszczone, przemieszane, nie stwierdzono w nich wyposażenia, niektóre no
siły ślady przesypania wapnem. W nawie głównej, w miejscach nienaruszonych budową, stwier
dzono występowanie warstwy intensywnie czarnej, tłustej ziemi o miąższości około 70 cm, 
w której natrafiono na ślady osadnictwa kultury trzcinieckiej — znaleziono fragmenty 3 na
czyń (wazowatego, wazowatego z uchem oraz zdobionego kanelowaniem i motywem uko
śnych żłobków), a także żle zachowaną konstrukcję drewnianą (badania stanowiska odłożo
no do przyszłego roku). Ponieważ tegoroczne prace prowadzono na terenie przebadanym 
w 1938 r., nie znaleziono ruchomego materiału zabytkowego, zweryfikowano jednak wyko
nany wówczas rzut kolegiaty i stwierdzono wieloetapowość jej budowy.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum w Jarosławiu. Wyniki badań 
zostaną opublikowane w „Roczniku Przemyskim". Badania będą kontynuowane.

JAWOR-Stare Miasto, miasto późnośredniowieczne
Blok D l, Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez dr. Jerzego Romanowa (Pracownia Ar
gm. loco, cheologiczno-Konserwatorska „EKSPLORER”). Finansowane przez Wydział Kultury i Spor
woj. legnickie, tu Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy.
AZP 81 -20 /- Celem badań było rozpoznanie siatki murów obiektów obecnie nieistniejących. Zakres 

badań uniemożliwił dokonanie analiz chronologicznych, pozwalających datować odkryte 
relikty archeologiczne.

JELENIA GÓRA, st. 2, · grodzisko(?) i zamek późnośredniowieczny (2 połowa XIII— 1 połowa XV w.)
AZP 84-16/2 Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w październiku i listopadzie przez

mgr. Roberta Rzeszowskiego (Muzeum Okręgowe w Jeleniej Górze). Finansowane prze: PSOZ 
i Muzeum Okręgowe w Jeleniej Górze. Drugi sezon badań. Założono 2 wykopy: 1/96 o wy
miarach 6 x 4  m w północno-zachodniej części „zamku górnego” i 11/96 o wymiarach 13,5 x 
1,3 m w jego skłonie. Łącznie przebadano powierzchnię 41,5 n r.

W wykopie 1/96 do głębokości 30 cm wystąpiła warstwa humusu, gruz i żwir, poniżej, do 
głębokości 30-50 cm, poziom spalonych konstrukcji drewnianych ze śladami spalonej gliny, 
przebiegający w kierunku południowy zachód -  północny wschód, zinterpretowany jako wat 
drewniano-ziemny. W jego obrębie znaleziono znaczne ilości gwoździ żelaznych, natomiast 
w warstwie humusu — przedmiot z brązu, 218 przedmiotów z żelaza, 8  kul kamiennych, 18 
fragmentów naczyń szklanych, 5881 fragmentów naczyń glinianych oraz fragmenty kości 
zwierzęcych, polepy i cegiet. Wśród przedmiotów żelaznych zidentyfikowano m.in. 2 frag-
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