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o przekroju nieckowaiym m iąższości 0 ,5  m. Znaleziono w niej p rze
mieszany, różnorodny materiał ceramiczny - kafle misowate niezdo- 
bione oraz kwadratowe i prostokątne zdobione plastycznymi motywa
mi geometrycznymi, wiciowo roślinnymi, heraldycznymi lub m aszka
ronami. Powierzchnia zewnętrzna niektórych kafli pokryta jest do
datkowo zieloną albo biało-niebieską polewą. Oprócz kafli znale
ziono fragment płytki posadzkowej z łupku i kilka fragmentów cegły 
palcówki oraz drobne ułamki ceramiki siw ej, toczonej.

Znaleziony materiał ceramiczny pochodzi z XVII-XVIII wieku.

SZCZAWNO, gm.Burzenin patrz
w oj.sieradzkie okres lateński
Stanowisko 1

SZREŃSK patrz
woj.ciechanowskie wczesne średniowiecze
Stanowisko - Zamek-Dziedziniec

ŚWIDNICA patrz
ul.Zamkowa późne średniowiecze
woj. wałbrzyskie

TARNÓW P.P .Pracow nie K onser
wacji Zabytków 
Pracownia Archeolo- 
giczno-K onserwatorska 
Oddziału w Krakowie

Badania prowadzi{i mgr Krystyna Kruczek i Jerzy 
Kozak. Finansowało Miejskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Mieszkaniowej w Tarnowie. Pierwszy 
sezon badań. Mury miejskie /XIV-XV w ./ .

Na tyłach południowej pierzei Rynku Głównego w Tarnowie 
wykonano wykopy w poszukiwaniu pozostałości dawnych murów 
miejskich w celu ich architektonicznej rekonstrukcji.
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Odkryto częściowo zachowane odcinki fragmentów kamiennych 
należących do muru obronnego. Odcinki te, położone we wschodniej 
części badanego rejonu tworzyły łamaną linię murów, dostosowaną 
prawdopodobnie do zabudowy średniowiecznej m iasta. Nawarstwie
nia odsłonięte w trakcie prac badawczych datowano na podstawie 
znalezionego materiału zabytkowego na wiek XIX i XX, co było wy
nikiem wyburzenia istniejącej tu linii muru 1 lokalizacji czynszowej 
zabudowy XIX-wiecznej. Oprócz najczęściej występującychułam- 
ków naczyń glinianych, kamionki i szkła datowanych na wiek XIX 
i XX występowały także pojedyńcze fragmenty ceramiki z wieku 
XV oraz fragment fajki datowanej na wiek XVII.

Badania będą kontynuowane.

UJAZD, gm.Iwaniska Kierownictwo Odnowie-
woj.tarnobrzeskie nia Zamku Królewskiego

na Wawelu

Badania prowadzili mgr Magdalena Szewczyk /autorka 
sprawozdania/ i mgr Witold Szmukier pod kierun
kiem mgr Stanisława Kozieła. Finansowało Kierow
nictwo Odnowienia Zamku Królewskiego na Wawelu. 
Czwarty sezon badań. Ruiąy zamku Krzyżtopór z 1 po
łowy XVII wieku.

Badania archeologiczne wchodziły w skład szeroko zakrojonej 
akcji konserwatorskiej. Prace wykopaliskowe koncentrowały się 
w obrębie kilku dziedzińców wewnętrznych i na bastionie północnym. 
Zmierzały one do uchwycenia pierwotnegą poziomu podwórców oraz 
wspomnianego bastionu. Miały na celu odsłonięcie przebiegu półki 
wraz z przedpiersiem na murach kurtynowych i pozostałych b astio 
nach dla rekonstrukcji zburzonego muru barku bastionu północnego. 
W 25 wykopach sondażowych nie stwierdzono żadnych bruków czy 
posadzek, natomiast cha rakte Ty styczna warstwa humusu wyznacza 
XVll-wieczny poziom użytkowania. Na dziedzińcu głównym zalegała 
ona nad calcem, wykazując spadek w kierunku północno-zachodnim, 
zgodny z ukształtowaniem podłoża skalnego. Na dziedzińcu bocznym 
pod warstwą humusu zalegały miejscami wyrównawcze warstewki 
gruzu, będące pozostałością z placu budowy.

Badania dokonane na bastionach ujawniły poszukiwaną półkę 
i przcdpiersle, które było prawdopodobnie nakryte zwieńczeniem. 
Dowodzą tego liczne detale piaskowca znalezione na wtórnym złożu.


