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Badania prowadził dr Kazim ierz Moskwa.
Finansowało Muzeum Okręgowe w Krośnie.
Pierwszy sezon badań. Pałac Biskupi.

Badania podjęto w ramach programu rewaloryzacji Krosna. Ich 
celem było poszerzenie wiadomości odnośnie dziejów Pałacu Biskupie- 
go, jego pierwotnego narysu oraz zabudowy dziedzińca. Na dziedzińcu 
założono dwa wykopy o wymiarach 2, 5 x 5 m, W obydwu natrafiono na 
mury kamienne,

t

Mur w wykopie 1 wystąpił w głębokości 45-155 cm. Jest on posa
dowiony na calcu. Zbudowano go z kamieni piaskowcowych pochodzenia 

• miejscowego, łączonych zaprawą wapienno-piaskową. Szerokość muru 
wynosi 100 m. Odkryły odcinek długości - 270 cm przebiega wzdłuż 
osi NE-SW. Jest to mur niewątpliwie średniowieczny, jednakże szcze
gółowe określenie chronologii, jak i funkcji możliwe będzie po odsło
nięciu jego dalszych odcinków.

Mur w wykopie II występuje w głębokości 30-205 cm. Jego sze
rokość wynosi ISO cm. Posadowiony jest na calcu, zbudowany podobnie 
jak mur w wykopie I. Datować go należy najpewniej na schyłek XIV w,

< Odkryty odcinek, długości 270 cm jest fragmentem północno-wschodnich 
obwarowań średniowiecznego Krosna,

Badania będą kontynuowane.

KRUSZWICA patrz
woj.bydgoskie wczesne .średniowiecze
Stanowisko 2

LUBIN Uniwersytet im , Adama Mickiewicza
woj,leszczyńskie Katedra Archeologii
Stanowisko la  w Poznaniu

Badania prowadził dr Maciej Henneberg, 
Finansował WKZ w Lesznie. Drugi sezon 
badań. CmentarŁ szkieletowy średniowieczny 
i  nowożytny.

Kontynuowano badania cmentarza parafialnego przy kościele Św, 
Leonarda. Wykonano dwie odkrywki w części wschodniej cmentarza ce
lem ustalenia pełnej stratygrafii pochówków, a zwłaszcza uchwycenia 
płytkich grobów dziecięcych': dla prawidłowej oceny struktury popula
cji, oraz uchwycenia zasięgu cmentarza w tej partii /odkrywka na zew
nątrz dzisiejszych murów cmentarza/.

Łącznie wy eksplorowano 142 pochówki, w tym liczne groby dzie
cięce średniowieczne i nowożytne. Te oatatnie są w przewadze na co 
wskazuje inwentarz grobów - medalik, szkaplerz, podków ki do butów,
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a takie okucia trumien. Stwierdzono, i i  dzisiejszy mur cmentarza 
nieznacznie tylko ograniczał od wschodu pierwotny zasięg cmentarzy» 
ska, wyznaczony naturalnym zboczem wzniesienia.

W wykopie na zewnątrz murów obok nielicznych pochówków od
słonięto takie skupisko kości oraz pozostałości obiektów osadniczych 
z wczesnego średniowiecza i późniejszego średniowiecza.

LUBLIN, Stare Miasto P P  Pracownie Konserwacji
Blok VI Zabytków
Grodzka 24 i 26 Pracownia Archeologiezno-

Konserwator sk a 
Oddział w Lublinie

Badania prowadzili mgr Andrzej Hunicz 
/autor sprawozdania/ 1 Andrzej Rozwałka, 
Finansował Zarząd Rewaloryzacji Zabytko
wego Zespołu Miasta Lublina, Pierwszy 
sezon badań w bloku VI. Okres późnośrednio
wieczny i nowożytny.

Przystępując do realizacji badań w tej części Starego Miasta 
założono dwa wykopy /4,0 x 3, 0 m oraz 5,0 x 4,o m/ na tyfach po
sesji Grodzka 24 i 26, Jedn z wykopów zlokalizowano w obrębie skar
py, gdzie należy się spodziewać odkrycia mur u obronnego, a być może 
i  średniowiecznej uliczki podmurnej,

W wykopie zlokalizowanym na podwórku kamienicy Grodzka 26 
stwierdzono fundamenty istniejącej tu niegdyś zabudowy. Obok rea lizo 
wany był awaryjnie wykop dla celów geotechnicznych. Na głębokości 
około 6-7 ra natrafiono tu na znaczną ilość ułamków naczyń datowa
nych na XV-XVI wiek.

Prace będą kontynuowane,

LUBLIN -  Stare Miasto patrz
Blok VH ’ okres nowożytny

MALBORK Muzeum Zamkowe
woj. elbląskie w Malborku
Zamek - Dom Podstarościego

Badania prowadził mgr Mariusz Mierzwiński, 
Finansowało Muzeum Zamkowe w Malborku, 
Drugi sezon badań. Budynek murowany poło
żony na terenie zamku krzyżackiego /1 poł.
XIX w ., XV-XVIII w ./ .


