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SPYTKOWICE 
woj. bielskie

Pracownia Archeologiczno- 
Konserwatorska P .P .PK Z  
Oddział w Krakowie

Badania prowadził mgr Teofil Dębowski. F i
nansowało Archiwum Państwowe Miasta Kra
kowa. Trzeci sezon badań. Dwór obroną/ z 
okresu nowożytnego.

Badania prowadzono przy zachodnim skrzydle dworu. Odsłonięto część 
piwnicy z posadzką ceglaną. Wnętrze piwnicy posiada wymiary 6 x 2,5 m, 
grubość ścian około 2,5 m. Posadzka piwnicy jest ułożona bezpośrednio 
na calcu. Mury fundowano płytko. Zachodnie narożniki budowli podpiera
ją skarpy o wymiarach 5 x 2,5 m posadowione około 1 m głębiej ód ścian. 
Jedną ze skarp zbudowano na palach drewnianych. Brak nawarstwień zwią
zanych z użytkowaniem budowli.

Nieliczny materiał ruchomy znaleziony we wkopie budowlanym jed
nej ze skarp pozwala datować powstanie obiektu nie później niż na XVI w. 
W XVI?XVII wieku budowlę rozebrano. Jej relikty znalazły się wewnątrz 
obszerniejszego budynku o wymiarach 13 x 13 m zbudowanego z kamienia 
i cegły techniką wkopu szalowanego deskami . Południowo-wschodnią część 
fundamentu późniejszej budowli posadowiono na palach drewnianych.

W ścianie południowej odsłonięto wejście. Budowlę dzieli ścianka 
działowa przebiegająca wzdłuż linii wschód-zachód. Budynek rozburzono 
prawdopodobnie w XVII-XVIII wieku. Obie opisana budowle wchodzą pod 
zachodnią ścianę skrzydła mieszkalnego dworu. Ich relacja z odkrytymi 
wcześniej murami nie jest jeszcze ustalona. Materiał zabytkowy pochodzi 
głównie z XVII-XVIII wieku. Warstwy kulturowe są zaburzone licznymi 
współczesnymi wkopami.

Badania będą kontynuowane.

Przeprowadzono badania w zachodniej części klasztoru. Celem ich 
było ustalenie poziomów osadniczych tej części dziedzińca. Przeprowadzę -
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Konserwatorska P .P .PK Z 
Oddział w Kielcach

Badania prowadził mgr Andrzej Wójcik. Finanso
wał WKZ w Kielcach. Drugi sezon badań. Pocys- 
terski zespół klasztorny z XIII-XVIII w.
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no wykop na osi północ-południe od brany głównej /krakowskiej/ do 
plebani. W czasie badań nie uchwycono warstwy wczesnośredniowiecz
nej ani średniowiecznej. Ceramika pochodzi z XV-XVII w. Wiąże się 
to prawdopodobnie z niwelacją terenu w XV wieku w związku z rozbu
dową klasztoru.

W części północno-wschodniej dziedzińca przeprowadzono bada
nia osady wczesnośredniowiecznej - odsłonięto jeden obiekt /jany słu
powe/ , który mógł być budynkiem gospodarczym i pochodził z XII- 
XHI wieku /datowanie na podstawie ceramiki/.

Badania będą kontynuowane.

SZCZECIN - STARE MIASTO patrz
Podzamcze wczesne średniowiecze

ŚWIDNICA patrz
ul. Zamkowa średniowiecze
woj. wałbrzyskie

UJAZD, gm.Iwaniska Kierownictwo Odnowienia
woj.tarnobrzeskie Zamku Królewskiego na

Wawelu

Badania prowadziła mgr Magdalena Szewczyk 
pod kierunkiem mgr Stanisława Kozieła. F i
nansowało Kierownictwo Odnowienia Zamku 
Królewskiego na Wawelu. Trzeci sezon badań. 
Ruiny zamku Krayżtopór z 1 połowy XVII wieku.

Badania archeologiczne związane były z akcją konserwatorską zmie
rzającą do zabezpieczenia ruin zamku Krzyżtopór, dawnej rezydencji 
Ossolińskich. Prace wykopaliskowe koncentrowały się w obrębie zabudo
wy z bramą wjazdową oraz w rejonie północnego bastionu. W pomieszcze
niach przybramnych odgruzowano dwie niewielkie piwnice ujawniając w nich 
fundamenty pieców wraz z licznymi ułamkami kafli. Natomiast prąy północ
nym bastionie zmierzano do odsłonięcia pozostałości zniszczonego muru 
fortecznego celem dokonania jego rekonstrukcji. Te, jak 1 inne obserwacje


