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C1ECHANOW 
Stanowisko "Rynek"

Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 
w Ciechanowie

Badania prowadził mgr Andrzej Clndrych. Finansował 
WKZ w Ciechanowie. Pierw szy sezon badań. Okres 
średniowieczny. /XV-XVII w ./ .

Stanowisko zostało zlokalizowane przy zachodniej pierzei 
Rynku. W trakcie budowy budynku mieszkalnego natrafiono na ślady 
istnienia budowli z XVII w. Datowana ona jest ceramiką oraz sposo
bem wznoszenia muru z dużych głazów spajanych luźno zaprawą g li
nianą wyrównywanych 1 uzupełnianych gruzem ceglanym, resztkami d a
chówek.

Na sąsiednim terenie, prostopadle do muru kamiennego założono 
wykop wzdłuż osi północ-południe o wymiarach 13,5 m x 2 m. W trak
cie badań natrafiono na relikty średniowiecznej, murowanej zabudowy 
mieszczańskiej z przylegającym do niej brukiem kamiennym. Dwa mu- 
ry cegjane wystąpiły równolegle do siebie w odległości około 4 m. 
Prostopadle od nich odchodziły dwie ściany działowe z wnąkaml, two
rzące razem wejście do pomieszczeń piwnicznych. Stan jego zachowa
nia był zły, ze względu na duży stopień zlasowania cegły. Stopę funda
mentu z odsadzką osiągnięto na głębokości 3 ,1  m od powierzchni wy
kopu.

Fragmenty ceramiki w ilości około 2 ,5  tys. sztuk wstępnie moż
na datować na XV-XVII wiek. Zabytkiem interesującym znalezionym 
na tym stanowisku jest półtorak koronny Zygmunta 111 Wazy z roku 
1617.

Badania będą kontynuowane.

CZERSK, gm .Córa Kalwaria patrz
woj.warszawskie wczesne średniowiecze
Wzgórze Zamkowe

CZORS ZTY N Kierownictwo Odnowienia
woj.nowosądeckie Zamku Królewskiego na

Wawelu

Badania prowadził Lesław Lakwaj pod kierunkiem mgr. 
Stanisława Kozieła. Finansowało Kierownictwo Odno-
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wienla Zamku Królewskiego aa Wawelu. Zamek śre d 
niowieczny.

Prace wchodziły w skład akcji konserwatorskiej prowadzonej pod 
kierunkiem prof.dr A.M ajewskiego. Prowadzone badania archeologicz
ne zmierzają do pełnego odsłonięcia reliktów murów przysłoniętych 
nasypami z wieku XVIII-XIX, dokonania ich inwentaryzacji architekto
nicznej i geodezyjnej oraz chronologicznego rozwarstwienia ujawnio
nych wątków celem odtworzenia poszczególnych elementów bryły i p la
nu obiektu.

Obecne eksploracje przeprowadzano na zamku górnym, stanowią
cym najstarszy  człon założenia obronnego z wieku XIV, przebudowanego 
częściowo w wieku XVII. Odsłonięto kolejny pion budynku mieszkalnego 
wzdłuż południowego muru tarczowego, który wstępnie rozpoznano już 
w roku ubiegłym. Najlepiej zachowała się  dolna kondygnacja o charakte
rze gospodarczym, z glinianym klepiskiem, kanałem wentylacyjnym i r e sz t
kami pieca kuchennęop.Jest ona powiązaną ciągiem komunikacyjnym z po
mieszczeniem od wschodu i niewielkim podwórcem od północy, czytelnym 
pod postacią dwóch otworów drzwiowych. Wyróżniono też ślady przemu- 
rowań z 1 połowy wieku XVII oraz poziom wyższej izby zachowanej do 
wysokości przekraczającej nieco gniazda stropu w jej przyziemiu. Do
tychczasowe rozpoznania pozwalają na poprawną rekonstrukcję planu 
sytuacyjnego i wysokości poszczególnych elementów zamku górnego, 
różniące się nieraz znacznie od dotychczasowych prób podejmowanych 
w oparciu o wyrywkowe ustalenia. We wschodniej części plateau zamku 
dolnego odsłonięto pełniej wschodnią linię muru obronnego zachowanego 
w fundamentach i niekiedy w partiach naziemnych.

Znaleziono pokaźną ilość  zabytków ruchomych, głównie w postaci 
ułamków naczyń z późnego średniowiecza i czasów nowożytnych, frag 
menty kafli piecowych z wieku XVI-XVII oraz srebrną igłę.

Prace wykopaliskowe będą kontynuowane.

DĘBCZYNO, gm. Białogard patrz
woj.koszalińskie okres wpływów rzymskich
Stanowisko 3

DĘBNO P .P .Pracow nie Konserwacji
woj.tarnowskie Zabytków - Pracownia Arche

ologie zno -K onse rwat orska 
Oddziału w Krakowie

Badania prowadziła mgr Czesława Kozak. Finansował WKZ


