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warstw było znaoznle bogatszo* Wyróżniono warstwy zwiąsans z
budowąi zaprawę, glinę, ścinki drewna, plassk, a na najniższym
poziomie fragmenty drewnianego "pomostu"« T odległośol 10 m na
wsohód od muru natrafiono na poziom użytkowy - dwie warstwy
bruku kamiennego przedzielone warstwą gruzu es spalenizną« Za
legały one nleoo wyżej, niż zachowana górna ozęśó warstwy oleano brunatnej w poprzednio badanych partlaoh oraz górna ozęśó
murów« Bruki te z pewnośolą wytyozają poziomy wewnętrznego
dziedzlóoa wkomponowanego w skrzydłową budowlę zamkową«
Z zabytków ruohomyoh wydobytyoh w trakole eksploraoji,
przewagę stanowi oeramlka 1 gwoździe« Ciekawszym zabytkiem
jeBt denarek Kazimierza Jaglelloóozyka, snalezlony we wnętrzu
budowli« W ubiegłym roku w obrębie międzymurza odkryto skarb
podobnyoh monet, w llośoi os 80 szt«
Uzyskany materiał pozwala datować to stanowisko na XIV/
/XV w.

K H A K 6 W
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K B A K 6 V - Wawel

Paśetwowe Zbiory Sztuki 1
Kierowniotwo Odnowienia Zam
ku Królewskiego na Wawelu

Badania prowadził doo. dr Andrzej Saki, finansowałys
Paśatwowe Zbiory Sztuki 1 Kierowniotwo Odnowienia Zamku Kró
lewskiego na Wawelu.

Badania miały głównie oharakter ratowniozy 1 konserwators-

- - ззв -

ki* Prowadzono ja w związku z licznymi pracami budowlanymi,
energetycznymi itp. 8zozególne nasilenie tyoh prao miało mlejaoe na dzledzlńou zewnętrznym, w piwnloaoh budynku nr 5, przy
baazole Złodziejskiej 1 w katedrze* Jedynie w niewielkim zakre
sie kontynuowano badania w rejonie przedromańsklego kościoła
(końoiół B) oraz prowadzono drobne eksploraoje w katedrze
(w pobliżu grobowoa Władysława Łokietka) i na dzledzlńou arka
dowym*
Ogółem przebadano 1235 u? nawarstwień z ozasów od wczesne
go órednlowieoza do nowożytny oh. W trakcie badań ujawniono dal
sze relikty drewnianej zabudowy i odoinek wału obronnego, pochodząoe z okreau wczesnośredniowiecznego, a w katedrze natra
fiono na nowy fragment muru romańskiego* W piwnioaoh północne
go skrzydła budynku- nr 5 odsłonięto dalszy oląg XIII-wlecznej
fosy wykutej w skale, wiążąoej się z analogicznym odkryolem
w pobliżu rotundy BMP, z ozasów lnkastellzaojl górnej ozęśoi
wzgórza wawelskiego przez Konrada Mazowieckiego*
Ponadto odkryto szereg nowych reliktów murów, niekiedy
nieznanych, poohodzącyoh z doby późnego średniowieoza, renesan
su i baroku oraz kamienne bruki* Odkryoia te stanowią znaczne
uzupełnienia materiałów do rekonatrukojl poziomów użytkowyoh
i topografii Wawelu w różnych wiekaoh* Uzupełnieniem ioh są
llozne zabytki ruohomet ułamki naczyń (korozaga), fragmenty
płytek oeramicznyoh z polewą z wozeanego i późnego średniowie
oza, przedmioty oeramiozns (grzechotka), żelazne i kościane,
numizmaty ltp*, - poohodząoe z warstw średniowiecznych i nowo
żytny oh*
Na podkreślenie zasługują badaniu o oharokterze konserwa
torskim, które mają na oelu opracowanie zabezpleozenia Smoozej
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Jamy* Prowadzone były zespołowo s udziałem geologów pod kierun
kiem doo. dra J*3trzeleoklego b Akadeali Oórnlozo-HutniozeJ
w Krakowie i doo* dra A*Voroplnowa z Wyższej Szkoły Oórnlosej
w Morawskiej Ostrawie* Do określenia glębokośol występowanie
akały zastosowano aetody elektryosno-oporową 1 sejsmiosną,
uzyekująo dane dla 160 badanyoh punktów* V uzupełnieniu, wyko
nano kilkanaśole odwiertów dzięki którym poznano oharakter wys
tępujmy oh nawaratwieó* Obie te metody znalazły zastosowanie
do wyznaozenla zasięgu murów przedroaaóskloj budowli sakralnej
(rotunda "IP ) i potwierdziły Jedną z alternatyw rekonetrukoyjnyoh tego obiektu* Warto dodać, że są to pierwsze w Polaoe ba
dania tego typu w odniesieniu do arohitektury, przy zastosowa
niu obu metod*

E D R 0 W, pow* Nowy Sąoz

Komisja Aroheologioana
Oddziału PAN w Krakowie

Badania prowadzili doo* dr Andrzej Saki (wapólpraoa
Z.Taborowski 1 S.Bsltowska), finansowała Komiaja Aroheologlozna Oddziału PAN w Krakowie*

Praoe stanowiły kolejny etap badać systematyoznyoh, pod
jętyoh w 1963 r* przez Komisję Arohaologiozną Oddziału PAN
w Krakowie*
Obiektami eksploracji były dwa nowo odkryte grodziska! l-ne
górze Zamkowej, które ujawniło dwie fazy oeadniozei "łuiyoką”
i średniowieozną, oraz IX - na urwistym brzegu Dunajoa (dziś
and jeziorem Rożnowskio) gdzie nie znaleziono dotyohozas zabyt-

