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ręset ułamków naczyń średniowiecznych oraz kawałki *u*la. 

Fragmenty ceramiki średniowiecznej z XII-XIV w. znaleziono 
też w zachodniej części wykopu V. W pozostałych trzech wyko
pach stwierdzono materiał wyłącznie nowożytny. W wykopie IV 
zlokalizowanym w środkowej części ogrodu odkryto pozostałoś
ci XVIII wiecznego lektorium na wolnym powietrzu, składają
cego się pierwotnie z kamiennych ław z piaskowca.

Prace eksploatacyjne w wykopie I umożliwiły poznanie 
struktury dolnej części zewnętrznego muru ceglanego otaczają
cego ogród od 8trony wschodniej. Posadowiony on był na funda
mencie kamiennym, grubości ok. 40 cm., który zalegał bezpośre
dnio na stropie z gliny rezydualnej stanowiącej górny poziom 
wietrzenia miejscowej 9kały.

Przeprowadzone prace wykopaliskowe pozwalaja zwrócić uwa
gę na kilka faktów. Morfologia terenu przed zawożeniem na nim 

ogrodu była zróżnicowana. Założenie ogrodu poprzedzone zostało 
częściową niwelacją terenu, szczególnie w części po* odnt <>*ej, 
ntosunkowo najniżej położonej. Występuje jeden typ Mcb.y /rę
dzina/. Znaczna miąższość próchnicy powstała wskutek długotrwa
łego procesu glebotwórczego. W południowej części położonej 
najbliżej klasztoru, znajduje się największe zagęszczenia zabyt
ków średniowiecznych.

KOBYLNIKI, pow. Busko Zdrój patrz okres wpływów
rzymskich

f i '  ł °W Y  -  V ,finek 'Muzeum w CzęsLochowi4
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Badania prowadził mgr Włodzimierz Błaezożyk. 
finansował WIZ w Katowloaoh. Trzeol sezop. 
badań. Zamek średniowieczny 1 nowożytny*.

Kontynuowano praoe wykopaliskowe na terenie grodzleka- 
zamku położonego na krawędzi Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. 
Jest on przykładem zastosowania dwdoh teohnik budownlotwa o- 
bronnegos zlemno-drawnlanego, stosowanego w okresie wcsesno- 
średnlowieoznym 1 murowanego stosowanego w średnlowieozu. Tego
roczny sezon wykopaliskowy /od 5*VTII do 24.TIII/ miał na oelu 
poznanie dalazego układu warstw w wytyczonym wykopie podłużnym
wschód-zaobdd. Badaniami objęto działki od 30 do 52 obejmujęo

2 370 m powierzchni i eksplorujęo 94 m ziemi.
Odkryto basztę bramną 1 fragmenty morów obronnyoh zamku od 

strony wschodniej oo pozwoliło wyznaczyć cała długość budowli 
wzdłuż oal waohód-zaohód. Wynosi ona około 40 m długośoi a łąos- 
nie z basztę bramną około 50 m.

Baszta bramna, po rekonstrukcji rzutu poziomego, ma kształt 
kwadratu o wymiarach 9 x 9 m, była od frontu dodatkowo umoonlo- 
na prr7porami. Przez nią prowadził wjazd do zamku. Do elekawssyoh 
ezozegółów architektonicznych należy zaliczyó trzy rodzaje gru
bości murów baesty. Od frontu mur jeat najgrubszy 1 wynosi 2,40 
m, boczny - 2,20 m, a zamykająoy- tylny -1,85 m. Przypory znajdu- 
jęoe eię przy murze zewnętrznym wynoszą 2,35 m długośoi i 1,60 
m - szerokości* Całość murów zachowała aię w partiaoh fundamen
towy oh do wyeokośol przeciętnie jednego metra*

Do baszty od etrony zachodniej przylegał mur obwodowy bie- 
gnąey w kierunku południowym /o szerokośol 1,60 m/ oraz funda
menty murów budynku przy bramie /grubość 1,20 m/.
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Przestrzeń pomiędzy bramą 1 budynkiem przybramnym oraz 
głównym budynkiem mieszkalnym była dziedzińcem wewnętrznym, 
bowiem na głębokości średnio 1,45 m odkryto tu resztki bruku 
kamiennego.

Wyniki uzyakane w tegorocznym sezonie w powiązaniu z wy
nikami poprzednimi pozwoliły ucbwycló przebieg murów Istnie
jących budowli wzdłuż oei wschód-zachóds pierwszy plerśoleń 
wałów zbudowany z samej gliny, fosę, następnie drugi wał zna
czniejszej szerokości /od 18 - 20 m u podstawy, zaohowana wy
sokość od 2 - 7 m/, głęboką foeę z umocnieniami wałów ławą ka
mienną oraz palisadą, mur obronny obwodowy na obrzeżu wału 
/niewątpliwie biegł dookolnie i w rzucie miał kształt prosto
kąta /szerokość 1,40 m/. Pomiędzy murem obronnym a morem zew
nętrznym budynku mieszkalnego znajdowało się międzymurze o sze
rokości 4 m.

Natomiast przekrój aondażpwy wału waohodnlego nie wykazał 
konstrukcji drewnianych. Wał zbudowany był z gliny i ziemi. Z 
zabytków ruchomyoh wydobyto znaczne ilości ceramiki, kafli, 
wyrobów metalowych i kości datowanych na JIV - U l  w.

KRAKÓW - m. patrz wczesne średniowiecze

KRZYMOSZE - "Grodzisk11, Zakład Polskiego Atlasu
pow. Siedlce Archeologicznego IHKM PAH

w Warszawie

Badania prowadził m 'r Leszek Osjewski. 
Finansował IHKM PAN. Pierwszy sezon


