
Stanisław Kołodziejski,Maria
Cabalska

Szczawnica - Krościenko, woj.
nowosądeckie. Zamek Pieniński
Informator Archeologiczny : badania 11, 251-252

1977



turovej; Hcnety zabezpieozone były tkaniną względni· dzianiną, ni* stwierdzono zai naozynia lub Innego pojemnika:
W wyniku kilkudniowych badań ratowniczych uzyskano około 2*500 monet, z czego Θ egzemplarzy to grosz· /zapewne wszystkie praskie/, a pozostałe to denary, głównie orowenlenoji pomorskiej /m.in· Pyrzyce, Goleniów, Stargard, Dymin/» Skarb Ukryto w XV 

wieku, leoz dokładniejsze ustalenia onronologiozn· nie ц  możliwe przed dokonaniem konserwacji zabytków.
Skarb jest w posiadaniu Muzeum Okręgowego w Gorzowie Wlkp;'
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SULEJ Λί PP Pracownie Konserwacji Zabyt-woj,piotrkowskie кów Oddział w Poznaniu,Podklaertorze Pracownia Archeologiczno-Konser
watorska Zakład w Łodzi

Badania prowadzili mgr Edward (Sriertak i agr Andrzej Wójcik, Finansował WKZ w Piotrkowie Srybu- 
nalskim. Czwarty, sezon badań. Pooysterskl zespół klasztorny z XIII - XVIII w.

V roku bieżącym zakońozono prace związane z rozpoznani eta stratygrafii zabudowań klasztornych w jago częrfci północnej 1 południowej; Uchwycono posadowienie istniejących budynków skrzy- . 
4lła południowego w rejonie baszty mauretańskiej oraz związanej 
z nimi XVII wiecznej warstwy budowlanej; Poziom budowlany należałoby odnieéô do okresu przebudowy klasztoru w okresie XVII - XVIII wieku; V warstwie tej odkryto skupisko renesansowych kafli płyUtowyoh z przestawieniami figuralnymi, zooaorfloznyai. i roéli- nyiił' Uohwycono przebieg fosy okalającej klasztor od strony północnej 1 zachodniej w XIII - XV w;Prowadzono również rttsploraoję piwnicy budynku gospodarczego odsłoniętą przy skrzydle półnoonym klasztoru między basztami * muzyczną 1 krakowska; Piwnice xe można datować na okres XVII - XVIII w; Równocześnie z badaniami stacjonarnymi był prowadzony nadzór archeologiczny nad praoami ziemnymi związanymi z adapta- 
oją zabudowań klasztornych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe;

Badania będą kontynuowane;

SZCZAWNICA-KROŚCIENKO Uniwersytet Jagielloński
woj«nowosądeckie Instytut Aroheologii
Zamek Pieniński

Badania prowadził mgr Stanisław Kołodziejski· Konsultantem naukowym była dr habiMaria Cabal- 
■ka· Finansowało Muzeum Okręgowa w Nowym Sączu.



Drugi sezon badań. Zamek Średniowieczny*
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Badania w 1977 roku stanowiły kontynuaoję »początkowanych na nowo w poprzednim sezonie systematycznych prao wykopaliskowych* /1А-1976 pod st. Krościenko/ 2 wykopy badawcze» o łącznej powierzchni 30 m2, zostały założone w dolnej części zamku, po wewnętrznej stronie muru tarczowego*Wykop 1/77 o wymiarach 3x2 m przylegał bezpośrednio do muru i na
wiązywał do zeszłorocznego wykopu 11/76. Eksplorację doprowadzono 
do stopy muru, posadowionego na strono opadającej skale;Wykop 11/77 o wymiarach 12x2 m usytuowano na dolnej ścieżce tury- otyoznej, prowadzącej na szozyt Góry Zamkowej. Lokalizaoja wykopu 
wiązała się z koniecznością przebadani· warstw kulturowych narażonych w największym stopniu na zniszczeni·* W wykopie tym odsłonięto między Innymi warstwę wapna, a pod nią pozostałości spalonego drewna; w niższych warstwach uohwyoono ślady po drewnlanyoh Koł
kach, służących prawdopodobnie do mocnienia ziemi na podłożu skal
nym, które na stoku gwałtownie się obniżało;

Wśród wydobytych zabytków wyróinió należy cynkowe, miniaturo· 
we Rnaaxyńko-pojennlkn 2 niebieskim barwnikiem /lazuryt/» zachowane w niewielkioh fragmentach oras gwofdii*i Z licznego materiału ceramicznego na uwagę zasługują fragmenty naczynia z cylindrycznym wylewem; Według dotychczas wypracowanych kryteriów ohronolo- gioznyob, odkryte fragmenty naczyń w większości datować można od 
2 poł; XIII wieku* Tylko nleliozne ułamki można odnieść do czaeów późniejszych /XIV - XV w./*

Badania będą kontynuowane.

SZCZECIN PP Praoownie Konserwaoji Zabyt-Zamek к ów Pracownia Archeologiczno-
Konserwatorska Oddział w Szczeoinle

Badania prowadził dr Bugenluss Cnotliwy przy współpracy mgr.Tadeusza Nawrolskiego; Finansował Wydział Kultury 1 Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Szczeoinle; Pierwszy sezon badań; Zabudowa zamku z XIII - XVI w.

Badaniami objęto NW częśó dziedzińca głównego; Już w lataoh 19**-50 odkryto relikty najstarszych budowli murowanych zamku. Wykop posiadał 220 m2. Celem badań była oałkowita eksploatacja nawarstwień pochodząoyoh z XII-XVI w;, stwierdzenie Ich powiązania 
z reliktami architektonicznymi. oraz ustalenie relacji chronolo
gicznych i funkcjonalnych. Stwierdzono, le w miejscu w którym 
powstała w XIV w. murowana zabudowa zanikowa zalegały przynajmniej dwa poziomy zawlerająoe dużą llośó ułamków siwaków i naozyń kamionkowych;


