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z kilkakrotną przebudową obiektu. Tak więc w wyniku dotychczasowych 
badań archeologicznych nie udało się podbudować koncepcji o wcześ
niejszej metryce kościoła. Być może zbadanie środkowej, nie podpiwni
czonej części nawy pozwoliłoby na odkrycie reliktów starszej budowli.

Dokumentacja i materiały z badań znajdują się w Dziale Krakowa 
Przedlokacyjnego Muzeum Archeologicznego w Krakowie,

Badania będą kontynuowane,

KROSNO P P  Pracownie Konserwacji
Mury miejskie Zabytków

Pracownia Archeologiczno-
Konserwatorska
Oddział w Rzeszowie

Badania prowadził mgr Michał Proksa. 
Finansował Urząd Miejski w Krośnie,
Drugi sezon badań. M iejskie mury 
obronne,

, Celem badań było znalezienie relików dawnych murćw obronnych 
Krosna, Prace koncentrowały się na wschodnim i południowo-zachod
nim odcinku obwarowań. Na wschodnim odcinku murów nie stwierdzono 
reliktów architektonicznych, jak również śladów po rozbiórce murów 
w postaci negatywów. Wydaje się prawdopodobne, że w rejonie dzisiej
szego budynku Narodowego Banku Polskiego i Urządu Wojewódzkiego, 
ze względu na stromą skarpę, brak było murów obronnych.

Na odcinku południowo-zachodnim odkryto relikty półokrągłej 
baszty średniowiecznej datowanej materiałem ceramicznym na wiek 
XTV. Za taką chronologią przemawiają również źródła pisane mówią
ce o budowaniu założeń obronnych Krosna przez Kazim ierza Wielkiego,

Odkryto również podziemny korytarz sklepiony o długości około 
30 m /dalsze odcinki zagruzowane/. Zbudowany jest z kamieni piaskow
cowych na zaprawie wapienno-piaskowej, natomiast samo sklepienie 
zbudowane jest z cegły. Wnętrze korytarza sklepionego ma około 100 cm 
wysokości i  80 cm szerokości, a jego dno jest wyłożone okrągłymi ka
mieniami rzecznymi na podsypce piaskowej. Korytarz ten prawdopodobnie 
pdchodzl z początku XVH wieku 1 jest ściśle związany z budową klaszto
ru OO Jezuitów.

Badania będą kontynuowane.
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Badania prowadził dr Kazim ierz Moskwa.
Finansowało Muzeum Okręgowe w Krośnie.
Pierwszy sezon badań. Pałac Biskupi.

Badania podjęto w ramach programu rewaloryzacji Krosna. Ich 
celem było poszerzenie wiadomości odnośnie dziejów Pałacu Biskupie- 
go, jego pierwotnego narysu oraz zabudowy dziedzińca. Na dziedzińcu 
założono dwa wykopy o wymiarach 2, 5 x 5 m, W obydwu natrafiono na 
mury kamienne,

t

Mur w wykopie 1 wystąpił w głębokości 45-155 cm. Jest on posa
dowiony na calcu. Zbudowano go z kamieni piaskowcowych pochodzenia 

• miejscowego, łączonych zaprawą wapienno-piaskową. Szerokość muru 
wynosi 100 m. Odkryły odcinek długości - 270 cm przebiega wzdłuż 
osi NE-SW. Jest to mur niewątpliwie średniowieczny, jednakże szcze
gółowe określenie chronologii, jak i funkcji możliwe będzie po odsło
nięciu jego dalszych odcinków.

Mur w wykopie II występuje w głębokości 30-205 cm. Jego sze
rokość wynosi ISO cm. Posadowiony jest na calcu, zbudowany podobnie 
jak mur w wykopie I. Datować go należy najpewniej na schyłek XIV w,

< Odkryty odcinek, długości 270 cm jest fragmentem północno-wschodnich 
obwarowań średniowiecznego Krosna,

Badania będą kontynuowane.
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LUBIN Uniwersytet im , Adama Mickiewicza
woj,leszczyńskie Katedra Archeologii
Stanowisko la  w Poznaniu

Badania prowadził dr Maciej Henneberg, 
Finansował WKZ w Lesznie. Drugi sezon 
badań. CmentarŁ szkieletowy średniowieczny 
i  nowożytny.

Kontynuowano badania cmentarza parafialnego przy kościele Św, 
Leonarda. Wykonano dwie odkrywki w części wschodniej cmentarza ce
lem ustalenia pełnej stratygrafii pochówków, a zwłaszcza uchwycenia 
płytkich grobów dziecięcych': dla prawidłowej oceny struktury popula
cji, oraz uchwycenia zasięgu cmentarza w tej partii /odkrywka na zew
nątrz dzisiejszych murów cmentarza/.

Łącznie wy eksplorowano 142 pochówki, w tym liczne groby dzie
cięce średniowieczne i nowożytne. Te oatatnie są w przewadze na co 
wskazuje inwentarz grobów - medalik, szkaplerz, podków ki do butów,


