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nadal z jego przyziemną, użytkową partią. Podobnie pozostałością przyziemia jest długi 
mur, odkryty w bezpośrednim sąsiedztwie pierwszej ściany, po jej zewnętrznej stronie. 
Uznać go należy za część przybudówki, której funkcja i czas powstania nie mogą być 
określone na obecnym etapie badań. Mur ten składa się w dwóch prostopadłych, powiąza
nych ze sobą odcinków, tworzących północno-wschodni narożnik obiektu. Wzniesiono go 
wyłącznie z łamanych bloków piaskowca spojonych zaprawą wapienną.

Eksploracja nawarstwień kulturowych w obu wykopach została doprowadzona jedynie 
do poziomu zachowanych sklepień piwnic, tj. do głębokości 2 m (192,27 m n. p. m. — wykop 
I) i 0,7 m (193,42 m n. p. m. — wykop Π). Powodem zaprzestania eksploracji byl z góry 
określony czas badań oraz konieczność znacznego powiększenia terenu prac w celu zapew
nienia bezpieczeństwa zatrudnionych osób (wykopy zostały zasypane po zadokumentowa
niu profili ziemnych i po odpowiednim zabezpieczeniu nie przebadanych poziomów). Po
mimo ograniczonego zakresu prac, udało się rozpoznać charak ter naw arstwień 
kulturowych zalegąjących w górnych partiach stanowiska. Składały się one na kolejne 
poziomy zasypiskowe — zwały gliny lessowej nasyconej większą lub mniejszą zawartością 
gruzu ceglanego i rumoszu kamiennego.

Pozyskany materiał zabytkowy, stosunkowo nieliczny, tworzą: małe fragm. ceramiki 
(głównie polewanej), pojedyncze kości zwierzęce, ułamki szkła okiennego i naczyniowego, 
2 przedmioty metalowe o późnej chronologii, a także fragm. kafli płytowych i polewane 
płytki posadzkowe.

Równolegle z pracami eksploracyjnymi prowadzono inwentaryzację zachowanych na 
powierzchni gruntu ruin przyziemia dworu. Dokumentacją rysunkową i fotograficzną 
objęto mury tworzące północny, zachodni i południowy bok obiektu, mur stanowiący 
pozostałość ściany działowej oraz mur określony jako przypora.

Materiały oraz dokumentacja opisowa i rysunkowa znąjdują się w Muzeum Historycz- 
no-Archeologicznym w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Przewiduje się kontynuację badań.
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W okresie od lipca do października 1994 r. przeprowadzono badania archeologiczne 
w centrum Tarnowa, na placu pomiędzy ulicami Św. Ducha, Św. Anny i Targową. Celem 
ich było uchwycenie i odsłonięcie pozostałości nie istniejącego dziś kościoła św. Anny, 
określenie zasięgu cmentarza przykościelnego, otoczonego niegdyś murem, oraz odczyta
nie układu warstw archeologicznych przy dawnym trakcie prowadzącym na zamek. Wyni
ki badań archeologicznych miały być podstawą do projektu aranżacji placu, polegąjącej na 
przywróceniu późnośredniowiecznego poziomu terenu i rekonstrukcji fundamentów zało
żenia kościelnego eksponowanych jako trwała ruina.


