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Niejasno przedstawia się kwestia muru gotyckiego, w górnej partii'zfazowanego^
w wykopie 3, ze śladami tynku, posadowionego w odległości około 2 m od zew nętrz
nego, południowego muru obronnego. Mur ten nosi wszelkie cechy filaru mostowego,
W wykopie 1, przy ścianie północnej, zachował się fragment murku wykonanego
z kamienia i cegły gotyckiej o bardzo płytko posadowionym fundamencie, co wska
zuje, ie obecny poziom dziedzińca niewiele odbiega od poziomu z około XVI wieku/?/.
W wykopie 2,2c odkryto bruk kamienny z rynsztokiem na głębokości około
0,70 m pochodzący prawdopodonie z XVIII w. oraz uchwycono poziom międzymurza
z XV-XVI wieku.
Badania zakończono.
GRZEGORZEWICE, pow.Opatów

Konserwator Zabytków Archeologicznych
Muzeum świętorzyskle
w Kielcach

Badania prowadzili m gr Eligia Gąssowska
1 m gr Janusz Kuczyński / autor sprawozda
nia/. Finansowali WKZ i М и г ф т Świętokrzyskie
w Kielcach. Pierw szy sezon btfdań. Cmentarz
przykościelny / od średniowiecza do czasów
nowożytnych/.
Badania wykopaliskowe przeprowadzono przy kamiennej rotundzie o nieustalo
nej dotychczas chronologii / XI-XIV w ? / . W trakcie prac ujawniono cm entarz
przykościelny użytkowany od średniowiecza po czasy nowożytne .Wyposażenie grobów
ubogie.Wystąpiły głównie m ałe paciorki z różnobarwnych szkieł w ogólnej Ilości
przekraczającej 3.000 sztuk.
Badania będą kontynuowane.
JAROSŁAW

Pracownia Archeologiczno-Konserwa
torska
P .P . PKZ

Oddział w Lublinie

Badania prowadzili m gr M arla Supryu
1 m gr Andrzej Hunlcz. Finansował Wy
dział Gospodarki Komunalnej i Mieszka
niowej Prezydium MRN w Jarosław iu.
Pierw szy sezon badań. Fortyfikacje
miejskie.Śrecfcilowlecz* i czasy nowo
żytne.
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Badania archeologiczne prowadzone były w terenie bezpośrednio przyległym
od strony północnej do niedawno odsłoniętych reliktów tzw.Bram y Krakowskiej.
Miały one na celu uchwycenie kolejnych faz wznoszenia m iejskich fortyfikacji w
związku z planowaną ich częściową rekonstrukcją.
W toku eksploracji ośmiu wykopów badawczych ustalono, że n ajstarsze ślady
osadnictwa na badanjn

odcinku terenu pochodzą z XIV-XV wieku.Nawarstwienia

tak datowane stanowią pozostałość średniowiecznego wału ziemnego. W wielu XVI
wzniesiono najprawdopodobniej sam ą bram ą, wówczas również podwyższono wały
ziemne 1 być może pogłębiono fosę, której przeciwstok wypadał na przedłużeniu
zachodniej ściany bram y. P rzed wjazdćm do bramy od strony zachodniej znajdowa
ła ęię zapewne dodatkowa fosa.W wieku XVII dawna, główna fosa została zasypana,

a nawet nadsypana w form ę wału, który od zachodu został oskarpowany murem
ceglanym. Relikty tych murów odkryto w wykopach. Fosa została wówczas p rze
sunięta w kierunku zachodnim.
Wśród bardzo licznych zabytków przeważają fragmenty naczyń. Do najbardziej
interesujących należy ceram ika średniowieczna, a spośród nowożytnej liczne frag
menty wielobarwnie malowanych m is, talerzy. Ponadto wystąpiły ułamki kafli, frag
menty naczyń szklanych i przedmioty metalowe.
JEZIORSKO, pow. Turek

Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska

Stanowisko 7

P . P. PKZ Oddział w Poznaniu
Badania prowadził m gr Edward K rause.
Finansowało C .B .S . i P .B .W ."H yoroprojekt" w Poznaniu. Drugi sezon badań
/ badania sezonu pierwszego w 1971 r .
ukończono późną jesienią 1 nie były przed
stawione w INFORMATORZE/. Grodzisko
stożkowate / 1 poł. XIV w ./ .

Grodzisko stożkowate w Jezlorsku, dotychczas nieznane, odkryte zostało wiosną
1971 r . Z powodu niszczenia stanowiska przystąpiono natychm iast do badań.
Zniszczenia uległa wierzchnia i południowo-wschodnia częźć grodziska.
Obiekt położony je st mniej więcej w środku doliny zalewowej W arty, na "łęgu",
na wysokości południowego skraju wsi Jeziorako. Założono wykop krzyżowy, którego
poszczególne ramjona wychodziły na "łęg" wraz z wykopem centralnym w m iejscu
2

domniemanej w ieży.Łączna powierzchnia wykopów wyniosła około 125 m .

