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Drugi sezon badań. Ruiny zameczku "Wołek"
/XIV w iek/.

Celem uzyskania w m iarę  pełnego profilu krzyżowego, obejmu
jącego część  fosy od в trony wschodniej o raz  zachodnią 1 północną 
część  plateau warownego zameczku "Wołek" założono trz y  wykopy. 
Wykop П, przecinający fosę do głębokości 6 m , pozwolił u s ta lić  
wschodnią granicę umocnień zamkowych ora в profil fosy. Uchwycono 
wschodnią, zewnętrzną lin ię  m uru zamkowego o raz  usytuowany poni
żej, na skłonie stoku fosy, n isk i m ur oporowy. Mury wykonane były 
całkowicie z miejscowego kamienia 1 posadowione bezpośrednio na 
skale m acierzyste j.
Wykop III nawiązywał do fundamentów wieży w częśc i północno- 
wschodniej. Nie uchwycono powiązania warstw  kulturowych z m urern, 
gdyż oddzielał je  sta ry  wkop badawczy.
Wykop IVj po zachodniej s tron ie  zamkowego plateau, ujawnił s k ra j
ny, zachodni zasięg m uru obwodowego. Po wewnętrznej s tro n ie  m uru 
odsłonięto fragm enty zwęglonych konstrukcji drewnianych. Ich układ 
1 położenie wydaje s ię  wskazywać, że mogą to być fragm enty zn isz
czonych konstrukcji drewnianych, stanowiących zwieńczenie m uru 
/hurdycje? / .

Obecne badania dostarczyły bogatszy m ateria ł ceram iczny, 
wiele grotów żelaznych, ostrog i, figuralne kafle gotyckie.

Badania będą kontynuowane.

KOŁBACZ, gm .S tare  Czarnowo 
w oj,szczecińskie

P P  Pracow nie Konserwacji 
Zabytków
Pracow nia A rcheologiczno- 
Konserwatorska 
Oddział w Szczecinie

Badania prowadził m gr Roman Kamiński 
/au to r spraw ozdania/ i  m gr Eugeniusz Wligocki 
pod kierownictwem dr Eugeniusza Cnotliwego. 
Finansował WKZ w Szczecinie. P ierw szy  sezon 
badań. Zespół pocysterski /ХШ -XIV wiek/

Badania, koncentrowały s ię  wokół tzw . domu Opata. Miały one 
na celu odsłonięcie jego pierwotnych założeń i związków jakie po
siadał z zespołem  klasztornym .
Dwa wykopy zlokalizowano przy ścianie zachodniej, dwa przed  pół» 
nocnym azczytem  obiektu.

W wykopach I ,  3 po stronie  zachodniej "domu Opata", odsło
ni ęto przedłużenie Istniejącej ściany zachodniej wraz z w ejściem
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i poziomem posadzek, jak też przewiązany z nim fragm ent m uru, 
biegnący po o si wschód-za chód. Fazę jego budowy dokumentował 
m ateria ł ceram iczny na XIII-XIV wiek. Odkryto również posadowie
nie bram y, której fragm enty czytelne s ą  w licu ściany zachodniej·
W odległości 7 m od lica tej ściany uchwycono kamienny narożnik 
fundamentu gospodarczego budynku z XIX wieku.
W pozostałych dwóch wykopach / 2 ,4 /  odkryto fragm ent murów wraz. 
z poziomem posadzek i relik tam i urządzeń ogrzewczych datowanych 
m ateriałem  XV ni-wiecznym . Tutaj też uzyskano kontynuację odkry
tego wcześniej w wykopie 3 m uru i fundamentu ściany zachodniej 
"domu Opata" wraz z nawarstwieniam i kulturowymi z XEGhXIV wieku. 
Od strony zachodniej odsłonięto również fragm ent szerokiego m uru 
ceglanego na fundamencie kamiennym będącym zapewne zamknięciem 
budynku. We wnętrzu, zagruzowana piwnica z posadzką ceglaną dato
wana jes t m ateriałem  późnorene sans owym na XVII wiek. Poniżej za
legały warstwy średniowieczne. Na zewnątrz tego muru odsłonięto 
dwa poziomy bruków kamiennych a pod nimi duże wykopy budowlane.

Badania będą kontynuowane.

KRAKÓW P P  Pracow nie Konserwacji
S tare Miasto Zabytków

Pracow nia Archeologiczno-
Konserwatorska
Oddział w Krakowie

Badania prowadzili m gr Teofil Dębowski, 
m gr Eligiusz Dworaczyński, m gr Halina 
Ginter, m gr Czesława Kozak, m gr Krystyna 
Kruczek, m gr M arian Myszka. Badania finan
sował Zarząd Rew aloryzacji Zespołów Zabyt
kowych m .Krakow a. T rzec i sezon badań.
Zabudowa atarom iejska. Chronologia: od XIV 
do XIX wieku.

W 1978 r .  kontynuowano całoroczny nadzór archeologiczny przy  
pracach ziemnych w ram ach prac górniczych przy zabezpieczaniu 
podłoża pod Starym  M iastem . P race  górnicze m ające na celu rozpoz
nanie podłoża pod zabudową starom iejską  oraz prześledzenie etanu 
zachowania fundamentów budynków i wykonanie p rac  zabezpieczają
cych rozpoczęto pod koniec 1976 roku.

Zarejestrow ano znaczną ilość  danych dotyczących poziomów 
użytkowych w poszczególnych częściach Starego M iasta.

W kilku sondach uchwycono średniowieczne warstwy osadnicze, 
które dostarczyły dużej ilości ceram iki, w tym kilkadziesiąt całych


