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oklego 2 XIV-XVT w. Od strony zewnętrznej nurów, w warstwie na*
sypowo-śmletnlekowej znaleziono duże ilości ceramiki XI-XVIIIw..
monety XVI-XVII w·, znaczne ilości metali /gwoździe, okucia ltp./·
Stwierdzono, że mury posadowione są na warstwie z XI-XIII wieku
stanowiącej prawdopodobnie resztki zniszczonych wałów grodu;
Wykop III - o wymiarach 3,5x10 m stanowi rozszerzenie od stro
ny zacnoaniej wykopu I, oo daje'przebadany obszar w centrum dzie
dzińca 100 m2.
Ha przebadanym obszarze stwierdzono kilka poziomów osadni
czych:
1· XV-XIX w. - kilkakrotne niwelaoje terenu, oraz dwa po
ziomy bruku*
2* Silnie zniszczone ślady zabudowy z XIII-XV w, na gł.ok.
140-160 ош / od powierzchni terenu /.
3· Waretwa czarnej, przepalonej ziemi, miąższości 70-90 on
jest pozostałością po zniszczonym grodzie /najprawdopodobniej
w wyniku najazdu Prusów w XII wiektÿ
Warstwa ta datowana jest ceramiką na XII-XIII w; W stropie war
stwy natrafiono na Ślady krótkotrwałego oboxowiska w postaci 2
Jednorazowych ognisk, oraz dużej ilośoi kości zwierząt dzika*
w pobliżu jednego z ognisk znaleziono złoty wisior o dł. 4,5 cm
w kształole 2 kulek pustych w środku i połączonych łańcuszkiem
z zapięolem.
4; Poniżej warstwy spalenizny na gł.ok. 3 m natrafiono na
warstwy żółtego oraz szaro-żółtego piasku z nieregularnie ułożo
nymi kamieniami, śladami, po kołkach oraz nielicznymi zabytkami
ceramicznymi XI-XII w;
5* Wśród zabytków znalezionych w obrębie wykopu wymienić
należy: szydła kościane, grzebień kościany, nożyki żelazne,
sprzączkę brązową, przęsliki gliniane, groty strzał łuku i
kuszy·
Badania będą kontynuowane.
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Badaniami architektoniсzno-archeologiсznymi kiero
wał prof.dr J;Adam Miłobędzki, prace wykopaliskowe
rowadziła dr Eligla Gąssowska. Pierwszy rok badari.
inansował WKZ w Kielcach; Pałac królewski zwany
Salą Rycerską z XIV wi
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Celem badań jest uściślenie datowania gotyckiego pałacu s
XIV w,, rekonstrukcja Jego pierwotnego wyglądu, uchwycenie kolej
nych etapów przekształceń formy i funkojl, a takie uzyskanie da
nych o wyposażeniu, ogólniej o kulturze użytkowników! Skala i
program założenia są nie spotykane w polskich siedzibach królew-
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reślają rang? historyczną pałacu· Dziś Jest to dwukondygnacjowa, Jednotraktowa budowla /z aneksem od południe/, zachowana
prawie do wysokości korony murów; Główna kondygnacja składa alę
■ prostokątnej sali od wschodu 1 kwadratowej komnaty od zachodu!
Badaniami archeologicznymi objęto wschodnią ozęŚ6 pałaou,
przede wszystkim wnętrz·, w mniejszym stopniu teren przyległy;
Odczytano snierme poziomy calcawego wapienia, poziomy posadowie
nia nurów i użytkowania przyziemia, warstwy wyrównawcze pod na
wierzchnie, rozpoznano stratygrafię warstw pożarowych, gruzowisk
rozbiórkowych, miejsc odkładania się resztek w trakcie kolejnyoh
prac budowlanych*
Badania architektoniczne objęły zachowane 1 odsłonięte w wy
kopach mury* Ustalono technikę lob posadowienia, rozpoznano cza66 ścian między nieznanymi dotąd pomieszczeniami przyziemia, od
kryto na osi budynku resztki ciosowego filara /podtrzymanie prze
krycia sali ?/* Stwierdzono, le niektóre śolany przyziemia były
lioowane cegłą w Układzie "polskim"!'
Znaleziono ponadto pozostałości skomplikowanych urządzeń
ogniowych o nierozpoznanej jeszcze funkcji /łaźnia, hypocaustuœ?/!
Szczegółowa analiza kamieniarki okiennej uaożliwiła rysunkowy
rekonstrukcję, dzięki czemu można, było ustalić jej związki z naj
bardziej stylistycznie postępowymi warsztatami czynnymi w Cze
chach 1 na Węgrzech około połowy XIV w! Badania poza rozwiązaniem
niektórych problemów, ujawniły cały szereg nowych zagadek archi
tektonicznych 1 archeologicznych,
•Badania będą kontynuowane!'
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PP Pracownie Konserwacji Zabytków
Zespół Badarf Archeologiczno-Kon
serwatorskich Oddział Wrocław
Badania prowadził mgr Jerzy Romanow* przy współ
udziale mgr mgr Stanisława Florka 1 Krzysztofa
Rytki; Finansował WKZ w Opolu. Zakortozanle badań*
Zamek z przełomu XIII 1 XIV wieku do wieku XIX.

Obiektem badań były ruiny zamku o bliżej nieokreślonej
chronologii· Zamek był wielokrotnie przebudowywany* zniszczony
w roku 1945* Najstarsze źródło związane z obiektem wspominają
o kurii biskupiej z XV wieku;
Z miejscowością Ujazd 3laski związane są informacje o istnie
niu grodziska wczesnośredniowiecznego i gródka stożkowatego!
Biadania miały na oelu zweryfikowania iródeł oraz ustalenie ich
ewentualnego związku z istniejącym zamkiem· Badania prowadzone
były w obrębie piwnic oraz na zewnątrz obiektu*

