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no wykop na osi północ-południe od brany głównej /krakowskiej/ do 
plebani. W czasie badań nie uchwycono warstwy wczesnośredniowiecz
nej ani średniowiecznej. Ceramika pochodzi z XV-XVII w. Wiąże się 
to prawdopodobnie z niwelacją terenu w XV wieku w związku z rozbu
dową klasztoru.

W części północno-wschodniej dziedzińca przeprowadzono bada
nia osady wczesnośredniowiecznej - odsłonięto jeden obiekt /jany słu
powe/ , który mógł być budynkiem gospodarczym i pochodził z XII- 
XHI wieku /datowanie na podstawie ceramiki/.

Badania będą kontynuowane.
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ŚWIDNICA patrz
ul. Zamkowa średniowiecze
woj. wałbrzyskie

UJAZD, gm.Iwaniska Kierownictwo Odnowienia
woj.tarnobrzeskie Zamku Królewskiego na

Wawelu

Badania prowadziła mgr Magdalena Szewczyk 
pod kierunkiem mgr Stanisława Kozieła. F i
nansowało Kierownictwo Odnowienia Zamku 
Królewskiego na Wawelu. Trzeci sezon badań. 
Ruiny zamku Krayżtopór z 1 połowy XVII wieku.

Badania archeologiczne związane były z akcją konserwatorską zmie
rzającą do zabezpieczenia ruin zamku Krzyżtopór, dawnej rezydencji 
Ossolińskich. Prace wykopaliskowe koncentrowały się w obrębie zabudo
wy z bramą wjazdową oraz w rejonie północnego bastionu. W pomieszcze
niach przybramnych odgruzowano dwie niewielkie piwnice ujawniając w nich 
fundamenty pieców wraz z licznymi ułamkami kafli. Natomiast prąy północ
nym bastionie zmierzano do odsłonięcia pozostałości zniszczonego muru 
fortecznego celem dokonania jego rekonstrukcji. Te, jak 1 inne obserwacje
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poczynione w północnej części zamku, potwierdziły przypuszczenie, ie  
założenia forteczne biegnące wokół pięciobocznego pałacu należą do 
drugiej fazy przemian architektonicznych tego zabytkowego kompleksu.

Ponadto w północnym skrzydle zamku eksplorowano nawarstwie
nia zalegające w obrębie przyziemia pionu kondygnacji pozbawionych 
już stropów, w którym na piętrze mieściła się kaplica. Wykonano też sze
reg sondaży na terenie dawnego ogrodu rezydencji ujawniając w nich sze
reg murków pochodzących z architektonicznego wystroju klombów i gazo
nów. Pośród zabytków ruchonych znalezionych podczas badań wyróżniają 
się ułamki szklanych naczyń - butlików ze stemplami manufaktur londyń
skich. Liczne są również fragmenty kafli piecowych z końca wieku XVII 
1 z wieku XVIII. Wśród nich wyróżniają się kafle utrzymane w stylu holen
derskim ze scenkami rodzajowymi, będące naśladownictwem wykonanym 
być może w którymś z sandomierskich warsztatów. Ustalenie ich chrono
logii wskazuje, że nie pochodzą one z pierwotnego wyposażenia wnętrz pa
łacowych. Jest to zgodne z przekazami pisanymi, które mówią, iż rezy
dencja Ossolińskich uległa zniszczeniu podczas najazdu szwedzkiego w 
latach 1655-1657 i już nigdy nie została odbudowana. Tylko nieliczne, le 
piej zachowane partie zamku były jeszcze zamieszkiwane do roku 1770.
W nich też dokonano w tym czasie pewnych adaptacji czytelnych w posz
czególnych partiach wątków murów, tym też należy tłumaczyć występowanie 
wspomnianych kafli.

Badania będą kontynuowane.

Instytut Historii Kultury 
Materialnej PAN, 
Przedsiębiorstwo Poszukiwań 
Geofizycznych 
w Warszawie

Badania prowadzili dr Jacek Przeniosło, dr Jerzy 
Kruppć, mgr Roman Rybicki /tHKM/, dr lnż.Heniyk 
Linowski, mgr Andrzej lciek, mgr Andrzej Jago
dziński, mgr Jerzy Crodnicki, mgr Maja 
Dyszyńska. Prace zrealizowano społecznie w ra 
mach czynu przedzjazdowego. Pierwszy sezon 
badań. Mury miejskie.

Wykonano powyżej 1500 pomiarów, metodą elektrooporową i powy
żej 500 pomiarów metodą sejsmiczno-dynamiczną. W ich wyniku przepro
wadzono interpretację archeologiczno-geofizyczną, która pozwoliła wyzna-
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