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Konserwatorskim w Kielcach, Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Ostrowcu Święto
krzyskim oraz Towarzystwem Przyjaciół Górnictwa, Hutnictwa 1 Przemyślu Staropolskiego 
w Kielcach przystępuje do opracowania programu badawczego tego zaganlenia.

Janowiec, woj. lubelskie AZP
7 6 -7 5 /—____________________

PP Pracownie Konserwacji Zabytków 
Pracownia Archeologiczno-Konser
w atorska Oddział w Lublinie

Badania prowadzi! mgr Edmund Mitrus (autor sprawozdania) przy udzia
le mgr Marii Supryn, Trzynasty sezon badań. Zamek (XVI-XVIII w.).

W 1990 r. wykonano trzy wykopy badawcze o num erach XXXVIII. XXXIX, XL.
Wykop XXXVIII założono na zewnątrz zamku, na styku wieży wschodniej i budynku 

przybramnego. Budynek przybramny powstał m.in. przez nad murowanie wcześniejszego m uru 
obronnego. Ponieważ m ur ów przy wieży mocno skręcał, na wysokości pierwszego piętra 
budynek przybramny z wieżą połączono kamiennym lukiem. W pewnym momencie luk  częś
ciowo zawalił się a  pozostałość i dźwiganą przez niego ścianę wsparto ceglanym filarem-ścianą. 
Wykop wykazał, lż filar został postawiony na warstwach nasypowych. które osiadając stworzy
ły wolną przestrzeń pod nim, wobec czego wymaga on wzmocnienia. Analiza wykopu wskazuje, 
iż katastrofa budowlana oraz likwidacja Jej skutków miały miejsce nie wcześniej niż w XVIII w.

Wykop XXXIX założono n a  dziedzińcu wschodnim zaniku, na styku budynku bramnego, 
budynku przybramnego i galerii skrzydła południowego. W wykopie odkryto dolną część prze
wodu kominowego wykonanego w południowym murze budynku bramnego oraz przyległą do 
tego m uru ceglaną podmurówkę pod kominek. W północno-zachodnim narożniku parterowego 
pomieszczenia budynku przybramnego odkryto dół otworu drzwiowego prowadzącego na 
galerię. W galerii odkryto posadzkę wykonaną z kwadratowych płytek ceramicznych o wymia
rach  27-29 cm i grubości 4 ,5 — 5 cm. Może ona pochodzić z XVII-sto wiecznej fazy galerii. 
W części dziedzińca przyległej do galerii odkryto bruk — zapewne XVIII-to wieczny.

Wykop XL założono także na dziedzińcu wschodnim, na północ od środkowej partii galerii, 
wschodniej części skrzydła południowego, obejmując rów n ik  płn. m ur te] galerii, w odl. 17 m 
od budynku bramnego i 14,75 m od południowej ściany skrzydła południowego, W wykopie 
odkryto (m.in.) w schodnią część fundam entu schodów prowadzących na pierwsze piętro galerii 
komunikacyjnej, z jej pierwszej fazy datowanej na 2 pol. XVI w.

Zabytki ruchom e i dokum entacja znajdują się w PAK PKZ Oddział w Lublinie.
Badania będą kontynuowane.

Jankowo Dolne, gm, Gniezno woj. poznańskie St. 21 patrz późne średniowiecze 

Jarocin, woj. kaliskie St. 2 patrz późne średniowiecze 

Kalisz. Miasto polokacyjne patrz późne średniowiecze

K ąkolew nica, woj. b ia lsk o
p od lask ie uroczysko leśn e  
„Baran" AZP 63-82  lub 64- 
8 2 /—

Uniwersytet Marii Curie-Skłodows
kiej Katedra Archeologii, Zakład Me- 
dycyny Sądowej w Lublinie________

Badania prowadzili doc, d r Ja n  Gurba z UMCS {autor sprawozdania) 
i doc. dr hab, Roman Mądro z AM. Miejsce egzekucji i pochówku b. 
żołnierzy AK z przełomu 1944/45 r.

Badania prowadzono pod nadzorem prokuratora Adama Stańko z Prokuratury Rejonowej 
w Radzyniu Podlaskim. Odsłonięto w czterech jam ach grobowych szczątki 12 mężczyzn roz
strzelanych i dobijanych na miejscu odkrycia. Świadczą o tym, znajdywane obok zmarłych i na 
powierzchni gruntu w dużej ilości, łuski nabojów kal. 7,62 mm do radzieckich pistoletów 
maszynowych (ppSz) i broni osobistej [TT)- Wszyscy zmarli przed śmiercią mieli skrępowane 
ręce na plecach, niektórzy i nogi, kablem telefonicznym, paskiem skórzanym lub sznurem  (?). 
Term inus post quem: data  25 V 1944 wygrawerowana — na jednym  z dwóch pierścionków 
ukrytych w pudełku od zapałek znalezionym w m undurze podporucznika (2) — z dedykacją 
„Najukochańszemu Włodkowi mama" i dodatkowymi inicjałami „WB". W drugiej kieszeni zna
leziono książeczkę do nabożeństwa zachowaną w postaci celuloidowych odkładek z w izerun
kiem Matki Boskiej Częstochowskiej z ortem i podpisem „Królowa Nieba i ziemi", widokiem 
klasztoru i Kościoła oraz podpisem „Pamiątka z Jasnej Góiy". Egzekucji dokonano Jednak 
w zimie (dwóch zabitych w kożuchach).

Materiały do zakończenia śledztwa przechowywane są w Prokuraturze w Radzyniu.
Prace na terenie uroczyska mają być kontynuowane.


