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Zamek

Praoownla ArcheologloznoKonserwatorska w Szozeclnle

Badania prowadził ogr Eugeniusz Cnotliwy, finansowała Dyrekoja Inweetyoji Miejskiej w Szozeoinie.

W związku z odbudową zamku zaszła potrzeba odałonięola 1
przebadania reliktów arohltektury w południowej części dzledzlćoa, powiązanie ioh. s warstwami osadnlozyml oraz rozpoznanie starszyoh nawarstwiać kulturowyoh« Dla realizacji tych oelów założono wykop o wymiaraoh 5 x 20 m. W bieżącym sezonie wy
kopaliskowym eksplorowano tylko ozęóć (ćwiartki A, C) wykopu
oelem rozpoznania stratygrafii.
Pod XVI- wiecznym brukiem dzledzićoa natknięto się na mur
obronny z XIV wieku 1 na przylegające doó budowle późniejsze*
V ćwlartoe A na gł« 0,5 m poniżej bruku dziedzlóoa wystąpiły
warstwy osadnicze w XIII/XIV wieku, które (II a, II b, i II o)
zawierały ceramikę stalowo-szarą i dużo koócl zwierzęcych .
Warstwy tej zwłaszoze II a, były związane z budownictwem muro
wanym, być może z budową muru obronnego przebiegująoego po
oai H-S zawierały bowiem odłamki oegły 1 grudki zaprawy«
Warstwy III 1 IV (próchnioe z mierzwą) oharakteryzowały się
wyłąoznle materiałem z koóoa XII wieku« Pod nimi wystąpiły
szozątkl konstrukcji drewnlanyoh szerokiej ulicy, biegnącej po
osi N-8« Ulżej zalegały konstrukcje domów«
Odkrycie ulioy na spągu warstwy IV i na stropie X/VI ma,
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jak się wydaja duża znaozaula dla wyjaśnienia dziejów zamku*
Wskazuje« że około połowy Zll-wleku w rozplanowaniu osady zasz
ły znaczne zmiany« które utrwaliły się 1 są czytelne w relik
tach czternastowiecznych* Wtedy to od wsohodniej strony drogi
powstał mur obronny zamku*
Tuż pod ulloą zalegała gruba warstwa spalenizny (V) zwią
zana z pożarem. Pod nią. w warstwie VI, wystąpiły bardzo sła-

I
bo zaohowane konstrukoję domów pleelonkowyoh* Warstwę, związa

ną z tym poziomem osadnlozym oeohowała znikoma llośó zabytków*
W warstwach VII 1 VIII wystąpiły konstrukoje domów zrębowych*
Znaleziona w nloh oeramlka pozwala datować ten poziom na. konieo XI lub poozątek XII wieku*
Badania tegorobzne dostarozyły duże lloćol oeramlkl, koś
ci zwlerzęoyoh, łusek 1 kośol rybich, oraz próbek botanloanyohi
Z zabytków na apeojalną uwagę zasługuje ażurowa ozdoba odlana
z oyny lub ołowiu, której oentralnym punktem jest stylizowany
ptak z rozpostartymi skrzydłami* Poza tym znaleziono paciorki
szklane, bursztynowe, przedmioty żelazne,1 drewniane*
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Konserwator Zabytków w Kra
kowie, Towarzystwo Opieki
. nad Zabytkami w Tarnowie

Badania prowadzili! doo.dr Andrzej Zakl 1 M.Gry Iowa,
finansowały - 0KZ w Krakowie i Tow* Opieki nad Zabytkami
w Tarnowie*

Praoe były kontynuacją badać stacjonarnych nad średnlowieoznyui Tarnowem, poajętyoh w r«1960. Skupiły się na wsohod-

