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wykonanie nowych otwótów oldc nay ch. w tym w piwnicznej kondygnacji. Zapewne o t  połowy XVII] w„ być 
może po zniszczeniach w c y iie  wojny „północnej", zaprzestanie użytkowania wieiy.

Materiały i dokumentacja w Biurze Badań] Dokumentacji Zabytków w Tarnobrzegu 
Badania zespołu b fdą  kootynaowane.

Uniwersytet Łódzki Katedra Archeologii

Badania prowadził di Leszek Wojda. Opiek; naukową sprawował doc. dr Jan 
Kmieci ński. Dziewiąty sezon badań. Miasto (ХШ-ХХ), zamek (XIV-XVIII)

Celem prac było rozpoznanie u Haiki stratygraficznego oraz poszukiwanie reliktów m irów zamkowydi 
w zachodniej partii obecnego terenu dziedzińca Pałacu Biskupiego

Wykonano łącznie 7 odwiertów o  stolcu co 5 m, usytuowanych na linii N-S i nawiązujących do prac 
prowadzonych w talach 1987-1988 oraz wytyczono wykop o  powierzchni 6 гцг przy wschodniej icianie budynku 
dawnej wozowni obok pćłoocno-w schód niego narożnika.

W wyniku prac zainweatiryzowano 37 poeycj) w tym: 456 ułamków ceramiki. 16 fragmentów kifli piecow
ych, 10 fragmentów szkła naczyniowego i okiennego, 8 fragmentów gw oida i haków, 2 fragmenty płytek 
posadzkowych, ] fragment dachówki — gąsiora.

Nie natrafiono na relikty obwodowych murów zamkowych. Natomiast układ stratygraficzny oraz materiał 
zabytkowy zaobserwowany w odwiertach i profilach wykopu Świadczą, le  teren ten został sztucznie podwyższony 
i omszony w wyniku zasypania gruzem pochodzącym z licznych przebudów, jakim poddano zamek w XVI- 
XVin w. Pierwotnie zachodni* partia obecnego dziedzińca Pałacu Biskupiego znajdowała się poza terenem 
dawnego zamku: istniała tu fosa zasilana wodami rzeki Zgłowiączki, klóra podchodziła pod mury zamkowe.

Materiały znajdują się w Katedrze Archeologii UL.
Ha da ni· bfdą kixitynaowiinc.

Polska Akademia Nauk Instytut Historii 
Kultury Materialnej Zakład Epoki Metali 
w Warszawie

Badania prowadzili dr Zbigniew Kobyliński i mgr Dariusz Krasnodębski przy 
współudziale uczniów sibó ł Itednich z Bielsk* Podlaskiego. Finansowa) WKZ 
w Białymstoku. Pierwszy tezoa badań. Badani* ratownicze na terenie obiektu Ired- 
niowiecznego z XIII-XV w.

W odległości ok. 500 m na « chód  od mostu w PI oskach, na prawym brzegu Narwi w podmywanej przez rzekę 
skarpie zaobserwowano doić intensywnej barwy warstw; kulturową oraz duią liczbę fragroeotinv ceramiki. 
Wystąpiły także dobrze zachowane duże fragmenty belek Obiekt (lid) fragment wamwy(?)) wyeksplcrowaoo m  
odcinku ok. 6 m. najbardziej zagrożonym przez destrukcyjne działanie wody.

Materiały w WKZ w Białymstoku.
N k przewiduje alf kontynuatjl badań.

Wrocław — ul. Bernardyńska patrz wczesne Średniowiecze 
Zgłowiączka, gm. Lubraniec Sl. 2 pMn. wczesne łrcdniowiccze
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