Tadeusz Augustynek,Maria Supryn
Krupe, pow. Krasnystaw
Informator Archeologiczny : badania 2, 391-392

1968

- 391 -

aałoóol matodyosne i eystematyosne przebadanie oaady a okresu wpły
wów kultury prowlnojonalno-rsymaklej 1 z wacesnego śradnlowiaoza.
Okazją do kontynuacji pod tym kątea badań mogą być najbliższe la
ta, w raaaoh całkowitej konaerwaoji zespołu pałacowego w Kraslosynle,

KROPĘ. pow* Krasnystaw

Pracowni# Konaerwaoji Zabyt
ków Oddalał w Lublinie

Badania prowadził inż-arch. Tadeusz Augustynsk przy
udziela ngr Marii Supryn* Finansował Wydalał Kultury
WRN w Lublinie. Pierwszy sezon badań. Zamek nowożyt
ny /IVI-XV1II w./.

Praoa aroheologlozna prowadzona na taranib zaaku jeelenlą
b.r. miały za zadanie uzupełnienie wyników badań arohltektonioznyah. Wykopy /o łącznej pow.ok. 115 m

1 maksymalnej głębokośoi

1,20 m/ założono przy pin.-wschodnim narożniku zamku, gdzie na
podstawie odkrywek aondażowyoh spodziewano alę odkryć relikty ba
szty wschodniej. Pod warstwą rumoszu oeglano-kamiennego znajdowa
ła alę warstwa plastycznej, brunatnej ziemi* W nlektóryoh partlaoh
wykopu wldoozne są warstwy budowlane. Odmienną sytuację stratygra
ficzną zaobserwowano przy waohodniej śoianie zamku, gdzie pod gru
zem zawalonej ściany baszty wschodniej zalegały warstwy namullskowe fosy. Mury baszty w nienaruszonej postżol

zaohowały się je

dynie po stronie wsoh# zamku# Przy ścianie pł*, mur dawnej baszty,
po jej zniszczeniu wykorzystano podcsas budowy płn* kurtyny muru,
okalającego duży dziedziniec* Przy tejże ścianie odsłonięto rów
nież fragment zniszczonego muru galerii przylegająoej do baszty#
W profilu jednej ze ścian wykopu przecinającego poprzecznie foeę
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zaobserwowano występowanie drewna na głębokości ok. 60-70 om.
Podczas prao arobeologioznych prowadzono jednocześnie nad
zór nad odgruzowywaniem piwnlo płn.-weoh. skrzydła zamku.
Wśród materiału zabytkowego wyetępująoego obfiole w wykopie
i w gruzie usuwanym z piwnicJest dużo oeramlki. Znaleziono uła
mki naczyń wypalanych w atmosferze redukcyjnej» zdobionych dookolnymi żłobkami 1 ornamentem wyświęceń» ułamki naożyó z polepą»
głównie ciemnobrązową» we wnętrzu naosynla zielonkawą» zdobiona
ornamentem stempelkowym.Często występowała też polewa zi* ona.
Osęśó naosyń z polewą wykonana jeet z białej glinki /przypuasozalnie tzw. ceramika iłżaoka/. Są taż pojadyńcse .ułamki naczyń
kamionkowych 1 fajaneowyoh. Odkryto również dużo kafli z ornamen
tem stylizowanym roślinnym» z ornamentem o motywie wianka» kontynuaoyjnym i malowane kafle niderlandzkie. HaJosęśoleJ powtarza
alę glazura granatowa* biała» zielona» śółtobrązowa. Bardzo inte
resujący jest kafel z herbem Oozdawa. Ponadto znaleziono wyroby ze
szkła /misa ozdobna» małe naczyńka/ i przedmioty methlowe /oku-la*
zawiasy» gwośdsia/.
fiależy zaznaozyó» iż lokalizaoja tegoroosnyoh wykopów podyk
towana była przewidywanymi praoami budowlanymi przy rekonetrukoji
półnoonej kurtyny zamku. V najbliższym aesonle planowane są bada
nia sondażowe» wyniki któryoh umożliwią opracowanie asosegółowego
planu prao badawozych na lata następne. V 1969 roku kontynuowana
będą również prace przy płn.-wsoh. narożniku zamku w związku z
odkryciem zagadkowych konetrukoji drewnianyoh.
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