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Ν' latach. 1986 i 1987 Crsąd Miejski rozpoczął prace zmierzające do palnego zagospodarowania, 
Szszyt Góry przeznaczono na Rezerwat Archeologiczny. Projekt zagospodarowania t wyeksponowania zacho
wanych obiektów zabytkowych, opracował mgr Henryk. Janochalegr inż. Zdzisław ffejger.

Wiosną 1987 r. przystąpiono do organizacji Rezerwatu Archeologicznego. Wykonano szereg prac 
z lennych związanych z odsioniącien zachowanych elementów zabytkowych przeznaczonych do wyeksponowa
nia w rezerwacie, odkryto, częściowo zrekonstruowano, zabezpieczono i wyeksponowano kamienny mur fun
damentowy kaplicy chrześcijańskiej początku xiiiw,( <»ur kamiejmocegieny kościoła i XV wieka, zre
konstruowano grób skrzynkowy kultury pomorskiej. Odpowiednio zaznaczono ne posterzehn! miejsce, gdzie 
podczas badań odkryto resztki spalonej budowli e W i ł ·  w,, związanej z kąctną pogańską oraz zazna
czono miejsca kultowych jam paleniskowych z wczesnego średniowiecza. N trakcie prac zimanych, odsło
nięto dalszych kilka pochówków szkieletowych. 1 zebrano pojedyncze zabytki metalowe.

Rezerwat otwarto w październiku 1987 r. Prace związane z uzupełniania· Rezerwatu będą pro
wadzone nadal.

KOŹLE, gm, Szamotuły 
woj, poznańskie 
Stanowisko 1

KRAKÓW - Navel Państwo«« zbiory Sztuki
Rejony I, VI/C, VIII, Z, XII, XIV na Wąwmlu

Badania terenowe pod kierunkiem naukowym Konserwatora 
Nhwelu, prof.) dr-Jerzego Szabłowskiego prowadził zespół 
archeologów Działu Archeologii PK£, kierowanego przez 
mgr Józefa Klinika. Autor sprawozdania - dr Zbigniew 
Pianowaki, Finansowały Państwowe Zbiory Sztuki. Trzy-- 
dziesty ósmy sezon badań* Grodzisko, głównie Q-1I1I w., 
zamek gotycki i nowożytny oraz relikty osadnictwa sta
rożytnego.

R ejon  i ,  d z i e d z in ie c  arkadow y / J a n u s z  F i r l a t ,  mgr J d z e f  H tfn t J i ,  d r  Z b ign iew  P l ą n o w k i / *

Nadzorowano wykopy pod instalacje teletechniczne, kanalizacyjne i wodociągowe, zlokalizowa
ne głównie w południowej 1 zachodniej części dziedzińca. Ш trakcie prac odsłonięte zostały Iragmentyi 
odcinek najstarszego ca NaweIu kanału sanitarnego z erosów Wolnego Miasta Krakowa /ок. 184Û т./, 
XlV-wleczne mury pałacu królewskiego oraz wiele kolejnych po z itnzJw- użytkowych dziedzińca zamkowego, 
datowanych od Kill do IV i wieku /bruki kamienne, wy Lewka zaprawy, poziomy cegliny/» Przy wschodniej 
Ścianie budynku nr 5, niedaleko od rotundy NP Marii odsłonięto fragment rozległego fundamentu kamień- 
no-riemnego, wykonanego głównie t okrzemków L płytek wapienia oraz piaskowca* Uchwycono jego lico 
północne, natomiast w kierunku południowym konstrukcja ta jest całkowicie zniwelowana. Pomiędzy kamie
niami znajdował się negatyw kwadratowego słupa drewnianego. Konstrukcja ta, o 'archaicznym* wyglądzie 
nie może być jednak datowana wcześniej, nii na schyłek Х П  w., tkwi bowiem w warstwie niwelacyjnej za
wierającej wiele fragmentów ceramiki budowlanej /dachówek/ oraz brzegi naczyń charakterystyczne dla 
XII w. Przewidywane są dalsze badania w tym rejonie,.
Rejon VI/C przy domu ка. Sorka 1 kościele Św. Michała /Mieczysław Prań/.

Nadzór 1 badania wykopaliskowe w wykopie na konał pet no przełazowy. Budowę kanału, biegnącego 
po osi se-piw rozpoczęto od strony południowej wzgórza, od zburzonego po ΓΙ wojnie skrzydła austriac
kiego szpitala wojskowego, posuwając się w kierunku północnym, tj* w stronę kościoła Św, Michała* 
Rozbierano Istniejący kanał c,o, o mniejszym przekroju t poszerzano wykop, którego dno stanowiła ska
ła wapienna. Długość odcinka wynosiła około 4йд. ΪΓ centralnej części wzgórza, gdzie skała zalega sto
sunkowo płytko, "płaszcz* nie naruszanych warstw kulturowych posiada miąższość około (1,5 », natomiast 
w stronę południową kompleks tych warstw osiąga grubość około 1,5 a. Uzyskano pełny przekrój nawar
stwień oraz znaczną ilość materiału zabytkowego, N południowej części wykopu znaleziony został ulewie1-
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kl przedmiot vyfccпапу жп złota. Jest to ogniwo bransolety, naszyjnika lub też innej ozdoby, stano
wiące oprawę dla tanienia szlachetnego /chalcedon, w nomencte znaleztentu całkowicie «korodowany/, 
łt р б Ь Ш и  kościoła Św. Kichała wykonano , w stale duly otwór na studzienką tnitalacyjną. Wykop będzie 
kontynuowany w  19ŚÓ r.
Rejgn_VTTTv Piwnica budynku nr e /Mieczysław Proś/.

Podczas adaptacji edłnocnej częrfct piwnicy dokonano niewielkiej eksploracji warstw na wew
nętrzny» stoku najstarszego, wczesnośrednŁowiecznego wału obronnego. Odsłońtgto także powtórnie nie*2wielki fragment muru /ot. 0,5 m / z płaskich, kamieni, łączonych zaprawą wapienno-piaskową, spoczywa
jących na płytkim fundamencie /?/ kamienno-ziemny». Jest to byd może jedyny, nikły ślad jeszcze jed
nej budowli przeóromańsfciej, zlokalizowanej podobnie, jak. narożnik obiektu odkrytego w niedalekim 
sąsiedztwie v 1953 r, na wnrnętrznej partii zniszczonego wału "wiślańsklego*,
Rejon X. koło baszty Sandomierskiej /»gr Andrzej Kukliński/,

Wykop nr 17 pod studnią instalacji teletechnicznej » zlokalizowany przy wewnętrznym licu aus
triackiego muru obronnego. Eksplorowano nawarstwienia wczesnośredniowiecznego wału obronnego, nie 
dochodząc do poziomu stały. Ну stąp iły ślady drewnianych konstrukcji wato oraz prostopadłej do jego 
biegu dc lany z drewnianych belek, usytuowanej we wkopie w wsi /2-fatowy» 7/. W profilu północno-za
chodnim natrafiono na relikt moru wczesnośredniowiecznego, wykonanego z łamanego wapienia technikę 
opus engpLectum, Posiadał on grubość około 1 m. Być może należy go wiązać z odkrytym w 1977 r. zas
po łen budowli romańskich /rotunda wraz s narożniki«» budynku prostokątnego/.
Rejon EU, dziedziniec Batorego /Janusz Plrlat, dr Żhlgniew Plenowski/

Rozpoczęto odgruzowywanie południowej dc tony XVI-wiecznej łafni królewskiej na styku z za
chodnim skrzydłem pałacu /wykop 1/B7/* V licu zachodniej Ściany pałacu odsłonięto fragment muru wy
konanego z kamieni piaskowcowych* pochodzących, najprawdopodobniej г rozbiórki zachodniej części ba
zyliki romańskiej tsw* śv. .Gorsie. Jest to odcinek euro z any tając ego od zachodn transept tego koś
cioła, fonkcjonującego v ■'skróconej* formie od 2 połowy XIÎX w. jako kaplica pałacowa pod zmienio
nym wezwaniem #w. Marli Egipcjanki, Prace zastały tymczasowo przerwane.
Rajgn ЖГУ przed północną elewacją pałacu /Janusz Pirlet, dr Zbigniew Pianowskl/.

Przeprowadzono w niewielkim zakresie ̂ eksploracją przy wschodniej ścianie palatium wczesno- 
romańskiego /'sala o 24 słupach'/ w celu wyjaśnienia względnej chronologii zagadkowego fundamentu 
kamlenno-ztemnego, znajdującego się w obrąbie "sali*, S dużym prawdopodobieństw«» można go uznać 
ca sur późniejszy od wschodniej ściany palatium, natomiast pod jego stopą i odsłonięto wylewkę zaprawy 
wapienno-piaskowe j с wyraźnie wygładzonej powierzchni /zapewne poziom użytkowy/, ktdra to wy lewka 
zdaje slą być przecięta przez wkop fundamentowy ca wschodnią ścianę 'salt*. Badanie wymagają kon- 
tynuacji.

ponadto sprawowano nadzór archeolog le sny nad wykopami instalacyjnymi wykonywanymi przez 
ekipy "Bydrofcopu* w- nawarstwieniach nowożytnych w różnych częściach tfzgórsa Wawelskiego ♦

KRAKÓW - Tyniec Muzeum Archeologiczne
Opactwo 00. Benedyktynów w Krakowie
Klasztor

Badania prowadziła mgr Teresa Radwańską. Finansowało 
Muzeui Archeologiczne w Krakowie. Klasztor Benedyktynów.

V piwnicy przylegającej od zachodniej do starego ̂ refektarza odsłonięto podczas prac budowla
nych znany już dawniej romański obiekt o ścianach z kostki wapiennej /в. Lertozyfc, Studia Wcześr*
Ili, 1955; ten sam, Mat.Star,1,1956/. Jest to prostokątny w planie, podłużny obiekt przasklepiony 
kolebką. Z jednej, krótszej strony łączy się nałyn kanalikiem z »ure» romańskim.Ściany wkopana w 
żółty less, zapewne calcowy, Sklepianie 1 ściany łączone zaprawą murarską* Na sklepieniu doskonale 
widoczne negatywy desek odciśnięte w zaprawia. Dno stancji żółty less. Sklepienie występuje w pozio
mie zbliżonym do poziomu stopy murów starego refektarza, wymiary wnętrza /bez małego kanalika/: 
dług. 3,93 ». szer. 0,96 в, wys. 1,35 », 1,47 su

G, bertozyk, odkrywca obiektu, uznał go za skrytkę.


