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Wynikiem badań było stwierdzenie, że obecna budowla* wielokrot
nie przebudowywana, nosząca 4lady wielu etyli architektonicznych wznosi alg na pierwotnym założeniu, którym był zamek kamienny, usytuowany na gródku stożkowatym; N* podstawie dokonanych przekroi stwierdzono, że plateau gródka posiadało wymiary około 20x ;50 m; Plateau gródka w dużym stopniu zniwelowano pod budowę w ce
lu wytracenia znacznego, naturalnego spadku terenu;

Gródek położony jest na krawądzi cyplowatego płaskowyżu, 
wznoszącego elq nad bagnistą doliną; Od pozostałej części płaskowyżu oddzielony Jest fosa o głębokości około 3 m 1 szerokości 
około 12 m, która Jednocześnie otacza całe plateau gródka. Od strony doliny stwierdzono naturalny wał, który powstał w wyniku 
wydrążenia foey poniżej krawędzi wzniesienie; Wał ten, Jak wskazują ślady był nadbudowany dodatkowo gliną pochodzącą z fosy;W tym аашуш rejonie, na odcinku przylegającym do płaskowyże st
wierdzono drugie obniżenie fosy oraz kolejny· wał. Już o charakterze odcinkowym. Najstarszą budowla wzniesioną na plateau gródka był kamienny jrrur obwodowy o szerokości około 2 m zbudowany z gła
zów narzutowych i prawdopodobnie czworokątna wieża kamienna z przyporami. Budowla ta datowana Jest ceramiką na przełom XIII/XIV wieku. Mur obwodowy zachował się tylko na pewnych odcinkach; Prawdopodobnie w XIV wieku 20stał zniszczony; Odbudowa została dokonana przez uzupełnienie' i dostawianie muru również kamiennego, lecz o nieco odmiennym układzie, przy zastosowaniu kamienia wa
piennego i częściowo cegły. Część nadziemna zamku odbudowana została przy użyciu cegły układanej w wątku gotyckim; Dalsze badania obiektu kontynuowane są przez Zespół Badan Architektonicznych PP RÎZ Oddział Wrocław.

Zbiory przekazane zostaną po opracowaniu do Muzeum Ziemi Opolskiej w Opolu. Projekt ekspozycji opracowany zostanie na wniosek WKZ w Opolu*
Badania zostały zakortozone.
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Badania prowadził dr Andrzej Nowakowski, finanso
wał WKZ we Włocławku. Drugi sezon ba dart. Miasto średni owi eozne XIV - XIX w;<

Badaniami objęto rejon staromiejski ze szczególnym uwzględnieniem Starego Rynku 1 domniemanych murów miejskich.
Celem Ich było ustalenie metryki nawarstwiart kulturowych miasta lokacyjnego wraz wyjaśnienie, czy było ono otoczone murem* Ogółem wytyczono 5 wykopów o globalnej powierzohni oa 120 m2; Prace 
trwały od czerwca do września 1977 r.



Wykopy 2 1 6  /numeracja nawiązuje do ubległoroosnej/ obej- ■onłr powierzchni*, handlową dawnego rynku« N1· «twierdzono tad- 
nyob konstrukcji drewnianych ani urządzeń murowanych związanyoh 
s działalnością handlową. Analiza stratygraficzna wykazała* te najstarsze znaleziaka sięgają czasów nie starszych nli pol;XIV 
wieku /II lokacja nias W ;

Wykop 4 miał wyjaśnló czy w północnej oząśol miasta lat* nleją ślady średniowiecznego osadnictwa, w trakcie badań natra
fiono na resztki budynku z XIV w; oraz współczesnej au ulicy wy
kładanej drewnianymi legaraai; Dom ten wzniesiono w konstrukcji zrąbowej /V. Zachowały aią wyłącznie parti· niepodpiwnlozonego 
przyziemia; Materiał ruehoay stanowiły fraeaenty ceramiki » wyro skórzane ent nieliczne przedmioty m«talowe;

Wykop 3« wytyozony bezpośrednio przy kośoiele św;Jana.mlał 
rozstrzygnąć czy ni· taa tu śladów starszej świątyni* Odkryto kilkadziesiąt poobowków s XVI-XII w; Przy Ładnym ni· znaleziono wy* 
poaaAania; Analiza stratygrafii, wątku mirów oraz Układu 1 charakteru fundamentów wykluczył*istnienie starszej budowli sakral
nej.

Wykop 5 wytyczony w poprzek domniemanego muru ule Jaki ego, pochodząoego z II lokacji Miasta* Niest*ty konstrukcji murowa
nych eai średniowiecznej warstwy kulturowej nie odkryto· Ujawniono natcedaet istnienie szamba oraz oMbrowanaj drewnem studni « m n - x t x  w;

V wyniku tegorocznych prao wykopallakowyoh uzyskano potwierdzenie przypuszczeń wysuniętych w r* 1976* Okazało al',le 
na badanym terenie nie aa siadów osadnictwa starszego nli pół. 
XIV W4 Osadnictwo przadlokeoyjne ni· sięgało terenów Starego Rynku 1 konoentrowmło slą na zaehód od niego* w okolicaoh kated
ry 1 dawnego zamku /grodu/;
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Badania prowadził mgr Czesław Lasota oraz proi; dr hab.Jerzy Rozpądowskl* Finansował Konserwator Zabytków w· Wrocławiu· Cmentarz /XI-XII w./» ko
ściół parafialny /plarwszp taroja XUI-II połowa 
XIV w.7i

Badania w kościele św,W«wrzyńoa 1 św;EliMety we Wrooławlu 
zostały podjąta w związku s jago odbudową po niedawnym po&arzj;Na Ich podstawia wydzielono pi*Ć etapów rozwoju przestrzennego świątyni. Trzy z niob dotyczą pierwszego kościoła*


