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92 Późne średniowiecze

chronologicznego ceramiki każe przypuszczać, że i zamek nie byt założeniem jednorazo
wym. Może właśnie odkryty budynek byt budowlą najstarszą i funkcjonował już przed 
wzniesieniem obecnie istniejącego m uru obwodowego i kompleksu mieszkalnego integral
nie z nim związanego. Budynek II mógł być wieżą mieszkalną jakiegoś starszego założenia 
obronnego. Je s t to tylko hipoteza, na poparcie której brak jest jak na razie dowodów. 
Istnieją jednak pewne przesłanki. Badając dziedziniec przy budynku, pod poziomem uży
tkowym zamku natrafiono na warstwę czarnej ziemi z ceram iką mogącą pochodzić z końca 
XIII w. (do tej pory przyjmowano, że zamek wzniesiono w 1. pol. XIV w.).

Badania prowadzono także na dziedzińcu, a  z rejonu furty usunięto gruz o miąższości 
do 4 m (łącznie z warstwam i usuniętym i w 1991 r.). Wykopem dotarto  do poziomu użytko
wego dziedzińca. Odkryto tu  m.in. rowek-kanal odpływowy, zakończony otworem w murze 
obwodowym. Badania w tym miejscu będą kontynuowane.

Łącznie w 1993 r. znaleziono; 5006 fragm. ceramiki, 1205 gwoździ, 742 ułam ki kości, 
15 podków, 14 grotów, 9 sprzączek, haki zawiasowe, 4 kolce brony, 4 noże, 2 ostrogi, 
2 fragm. m unsztuka, kłódkę, klamrę, okucie końcówki pasa, klucz do kłódki, szydło? oraz 
44 inne przedmioty z żelaza. Na szczególną uwagę zasługują fragm. pancerza. Znaleziono 
6 całych platów-folg, fragm. dalszych 19 sztuk, 30 fragm. zbrójników oraz 90 drobnych 
ułamków płatów lub zbrojników.

Badania będą kontynuowane.

Gniezno, st. 22 (jezioro Święte), gm. loco, woj. poznańskie — patrz: wczesne średniowiecze 
K rasnystaw , st. 100, gm. loco, woj. chełmskie — patrz: okres nowożytny

L e g n ic k ie  P o le - S t r a c h o w ic e ,  Państwowa Służba Ochrony Zabytków
s t .  19 w Legnicy
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Badania prowadzili mgr mgr S. Firszt, W Grabowski, R. Rzeszowski. 
Finansowane przez WODROL Bk. Sp. z o. o. w ramach nadzoru nad 
inwestycją. Obszar związany z górnictwem złota. XTV-XV w.

Badania ratownicze prowadzono w związku z budową wodociągu. Wykop pod wodociąg 
przeciął szereg obiektów związanych z górnictwem złota pomiędzy wsiami Legnickie Pole 
i Mikołąjowice. Analiza profilu, częściowo oczyszczonego na długości ok. 90 m, pozwoliła 
poszerzyć obszar związany z działalnością górniczą i wydzielić dwa obszary związane 
z pozyskiwaniem złota: rejon Strachowi с i rejon Mikołajowie. Ponadto badania powierzch
niowe ujawniły 5 nowych punktów osadniczych, k tóre powiązano z nowym zasięgiem 
stanowiska 19. Cztery z nich można wiązać ze średniowieczną eksploatacją złota.

Stanowisko datować można na XTV-XV w. Odkryto również ślady osadnictwa kultury 
łużyckiej.

M ateriały i dokumentacja znąjdują się w Państwowej Służbie Ochrony Zabytków 
w Legnicy.

Ł ódi-Józefów , st. 3 — patrz: środkowa i późna epoka brązu
M odrzy ca, st. 8, gm. Otyń, woj. zielonogórskie — patrz: środkowa i późna epoka brązu


