
Stanisław Kołodziejski,Maria
Cabalska

Szczawnica-Krościenko, woj.
nowosądeckie
Informator Archeologiczny : badania 12, 260-261

1978



260

Celem badań przy kaplicy, w obrębie przy legającej do niej mu* 
rów dawnego szpitala było wyeksplorowanie istniejących nawarstw ień 
oraz uzyskanie inform acji o głębokości posadowienia istniejących m u
rów, jak też rozpoznanie ewentualnych, zalegających niżej reliktów .

Stwierdzono, że Istn iejąca kaplica stanowi część  /p rezb ite riu m / 
niezrealizowanego kościoła, P rzy  zachodniej é elanie kaplicy odsłonię
to zawiązki korpusu, w yraźnie wymodelowane do którego w okresie  
późniejszym  dobudowane zostały znacznie wyżej posadowionej rnury 
szp ita la .

W obrębie murów późniejszego szpitala /re jo n  ściany zachodniej 
kaplicy/ odkryto 25 szkieletów nawarstwiających się ,o  różnej o rien tac ji. 
Jamy grobowe pozbawione były wyposażenia. Źródła h istoryczne datują 
kaplicę na drugą połowę XIV wieku.

Ceram ika odkryta na poziomie posadowienia kaplicy m oże być 
datowana od połowy XIII wieku.

Przew iduje s ię  rozszerzony program  badań w roku 1979.

STRZELIN P P  Pracow nie Konserwacji
w oj. wrocławskie Zabytków
Mury obronne Pracow nia A rcheologiczno-

K onserwatorska 
Oddział Wrocław

Badania prow adzili m gr m gr Jerzy  Romanow, 
Andrzej Dw ile wic z, Stanisław F lorek , Krzysztof 
Rytka. Finansował Urząd Miasta i  Gminy w S trze 
lin ie , P ierw szy sezon badań, średniow ieczne mu· 
ry  obronne /ХШ /XIV w iek/.

Celem badań było odsłonięcie i zinwentaryzowanie północnego 
odcinka system u obrennegp m iasta , co zostało wykonane na odcinku 
długości ckoło 250 m murów. Odsłonięto fundamenty dwóch wież na
rożnych, wykonano szereg  p rzek ro i przez fosę.

P race  będą kontynuowane w roku następnym,

SZCZAWNICĄ-KROS CIENKO Uniwersytet Jagielloński
woj.nowosądeckie Instytut Archeologii

Badania prowadził m gr Stanisław Kołodziejski, 
konsultantem była d r hab. M arla Cabalska. F i 
nansowało Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, 
T rzec i sezon badań. Zam ek średniowieczny.
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Główne wykopy o łącznej powierzchni 33 m , założone zostały 
w dolnym rejonie zamku na przedłużeniu zeszłorocznych. Uzyskano 
dwa ciągi profilów: jeden równoległy do m uru czołowego długości 16,5 m , 
drugi prostopadły o długości 12 m .

Najciekawsze wyniki osiągnięto w wykopie IV/78, o wym iarach 
9 x 2  n u  Pod warstwą humusu odkryto wylewkę wapienną grubości 
10-20 cm, która zajmowała wschodnią stronę  wykopu i ciągnęła etę 
na długości 6 m , Wylewka stykała s ię  z odsłoniętym , poprzecznie bieg" 
nącym m urem  zachowanym do wysokości 70-80 cm od stopy /n ie  był on 
ujmowany dotychczas na żadnych planach ani wzmiankowany w lite ra ·  
tu rze  dotyczącej Zamku P ienińskiego/. Od tego muru w kierunku m uru 
czołowego biegła ściana zbudowana prawdopodobnie z desek, której 
zwęglone szczątki uchwycono w rzucie poziomym na odcinku około 
1 m jak i na profilu poprzecznym. Z tego też m iejsca pochodzi 12 że* 
laznych gwoździ, typowych dla średniow iecza. Odkryte resz tk i kon
strukcji pozwalają sądzić, iż są  to pozostałości budynku, którego pod
łoże tworzyła wylewka wapienna, ścianę południową m ur kamienny, po
zostałe zaś ściany zbudowane były z drewna. Jednocześnie założono 
wykop sondażowy 3 x 2  m, w środkowym rejonie zamku. T eren  ten 
zostanie objęty szczegółowe zymi studiam i w przyszłych- sezonach badaw
czych.

M ateriał zabytkowy stanowią liczne fragm enty naczyń ceram icz
nych przeważnie z XII wieku o raz  zabytki metalowe m .in . mały frag 
ment brązowej buławki. Ponadto prowadzone były badania powierzch
niowe, którym i objęto cały stok Góry Zamkowej. Stwierdzono, że na 
wierzchołku Góry Zamkowej, na jej południowej grani istn iał m ur, 
którego nikłe resz tk i s ą  bardzo słabo widoczne. Mur ten chronił za
budowania wewnątrz zamku przed atakiem  od strony wyżej położonego 
Ostrego W ierchu, Odkrycie to w znacznej m ierze uzupełnia plan zamku 
publikowanego w 1863 roku przez Szczęsnego Morawskiego, a· zmienia 
poglądy współczesnych historyków architek tury  m ilitarne] na tem at typu 
Zamku Pienińskiego.

Badania będą kontynuowane.
M ateriały oraz dokumentacja po opracowaniu będzie przechowy** 

w a na w Okręgowym Muzeum w Nowym Sączu.
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