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PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
Rynek Trybunalski ll

FF Pracownie Konserwacji labytków
Pracownia Bedarf Archeologicznych
Oddział w Kielcach

Badania prowadził mgr Edward Cwlertak /przy współpracy
mgr in*, arch* Joanny Cwiertak/. Finansował Qrząd Miejski
z ramienia Społecznego Komitetu Rewaloryzacji Starego
Miasta w Piotrkowie Tryb. Miasto lokacyjne.

Celem badań przy południowej pierzei rynkowej byłoi 1» zlokalizowani· y mtimlnythf pier
wotnych linii zabudowy rynkowej. 2. Wyjaśnienie czy podcienia rynkowe występowały wcześniej przed
obecną linią pierzei. Э. Uchwycenie poziomów użytkowych Rynku Trybunalskiego, w wyniku prac wyko
paliskowych stwierdzono, że jedynymi reliktami podcieni są ich fragmenty zachowane w obecnej li
nii zabudowy pierzei południowej, tł wykopie /3 z 5 o' odsłonięto pozostałości sklepionych koleb
kowo piwnic г zejściem od strony rynku, wychodzących przed lico kamienicy na odległość 4 m, su
gerujące istnienie przed kamienicami rynkowymi konstrukcji typu przedproża. Ich powstanie możemy
wstępnie określić na XVI w. H wyniku silnego zniszczenia warstw kulturowych przez występujące uz
brojenie wodociągowo-, kanałizacyjno-gazowe natrafiono jedynie, na głębokości 9Û-J70 oz poniżej
obecnego poziomu rynku, ne fragmenty warstwy rynkowej datowanej na XVII i XVIII w*
Badanie będą kontynuowane*

PóMlELlN, gra. Zalewo

patrz

woj. olsztyńskie
stanowisko 1

okres wpływów rzymskich

FOINAK - Stare Miasto
ul. Gołębia 2

patrz *
późne średniowiecze

PUŁAWY
woj. lubelskie
rezydencje Czartoryskich

uniwersytet Marli Curie-Skłodowskle)
Katedra Archeologii
w Lublinie

Badania prowadziła dr Irena Kutyłowska. Finansował HKZ
w Lublinie. Drugi sazon badań. Urządzenia wodociągowe
/XVII w .U

Badania prowadzone w parko puławskiej rezydencji miały na celu prześledzenie urządzeń wod
nych związanych z funkcjonowaniem od XVII w. grawitacyjnego wodociągu.
w wykopie 1/87 odsłonięto w całości sklepiony przepust w kolistym urządzeniu wodnym na te
renie dolnego ogrodu с podndla pałacu* Pierwotna rozpiętość łuku sklepienia wynosiła 1,5 m wyso
kość 0,9 m.
H wykopie 2/87 starano się uchwycić relikty dużego basenu we wschodniej -partii górnego
ogrodu. Mimo, że wykop miał ponad 10 a długości, ze względu na system korzeniowy zabytkowych
drzew nie było możliwe prześledzenie nawarstwień poza terenem basenu*
W wykopie 3/67 założonym w obrębie basenu г XVII w., w dolnym ogrodzie, odsłonięto ceglanokamlenny fundament o wymiarach 4,8 x 4,0 m pod marmurowy potmik Tonkredq i Kloryndy* Pomnik ten
pochodzi z warszawskich Łazienek, obecnie przechowywany jest w Chińskiej Altanie puławskiej re
zydencji* W Puławach postawiono go w końcu XVIII w. po zlikwidowaniu ozdobnego basenu z fontanną.
Dokumentacja znajduje się w Katedrze Archeologii UMCS w Lublinie*

