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studni średniowiecznej*

GDAlSX- Wlsłoujścle Pracownia Aroheologlczna w Gdańsku
Zakład Archeologii Polski Środkowej 
IHKM PAR w łodzi przy współudziale 
Katedry Historii Architektury Pol
skiej Politechniki Gdańskiej

Badania prowadził dr Andrzej Zbieraki. Finan
sował IHKM PAH. Drugi sezon badań. Twierdza 1 
latarnia morska średniowieczna 1 nowożytna 
/XIV - XIX w./.

Ha stanowisku nr 12, w wykopach I - V przeprowadzono sys
tematyczne badania archeologiezno-architektonlczne na terenie 
twierdzy i latarni nadmorskiej zbudowanyoh przy ujśoiu Wlały 
do Zatoki Gdańskiej.

1/ W wykopie I pomiędzy wleżą-latarnlą z 1482 r., a wień
cem twierdzy z 1562 r. odsłonięto dalsza fragmenty bruku ka
miennego, który umacniał wysoozyznę wydmy nadmorskiej, na któ
rej wzniesiono wleżę-latarnlę, a w XIV w. /XIII?/ pierwszy pra
wdopodobnie obiekt obronny zamykający wejście do portu 1 miasta 
od strony morza. Odsłonięty bruk kamienny ma silny spadek w 
kierunku Wlały. W fundamentach wieńca otaczającego wleżę-latar
nlę częściowo odsłonięto system trzech podziemnych korytarzy 
zbudowanych z cegły-holenderki w XVI wieku. Stwierdzono, że 
korytarze zostały zasypane w XVI wieku piaskiem morskim oraz 
gruzem. Jeden z korytarzy mógł prowadzić dcf brzegu Wisły 1
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stanowić ukrytą drogę dla załogi twierdzy. Zauważono występowanie 
fragmentów węgla kamiennego, który był używany, jajco paliwo latar
ni już w XVI stuleciu. \Y fundamentach twierdzy -wieńca z XVI wieku 
wyeksplorowano wnętrze studni murowanej do głębokości £0 cm poniżej 
poziomu morza. Stwierdzono, że średni - górny poziom wody na "’iśle 
wynosił w tym czasie + 7 cm n.p.m. Studnia przestała pełnić swoją 
funkcję w drugiej połowie XIX wieku, zapewne po opuszczeniu w tym 
czasie twierdzy przez cały garnizon wojskowy. /

2/ W wykopie II, we wnętrzu wieży-latarni z XV wieku odkryto 
pod obecną posadzką betonową oraz warstwą gruzu dwa poziomy posa
dzek starszych. Posadzka młodsza na głębokości 510 cm n.p.m. była 
ułożona z cegieł-holenderek /24 x 11 - 12 x 4 cm/. Pod nią zalegała 
warstwa gruzu grubości 5 - 10 cm przemieszanego z piaskiem morskim. 
Na głębokości 490 - 484 cm n.p.m. odsłonięto posadzkę starszą uło
żoną z cegieł gotyckich-palcówek /30 - 31 x 13 - 13,5 cm/. Obie
posadzki nosiły na sobie ślady pożarów /z T577 r. i z 1709 r. ?/.

3/ 'Yykop III założono na głównej drodze prowadzącej od bramy 
/poterny/ przez dziedziniec twierdzy. Odsłonięto w nim na głębokoś
ci 60 cm od powierzchni dziedzińca najstarsze jego umocnienie ów
czesnej płaszczyzny wykonane z gliny i żwiru.

4/ Wykop IV, usytuowany u podnóża korony wału szańca południo
wego, pomiędzy bastionami Południowo Wschodnim i Furty Wodnej , 
pozwolił stwierdzić, że przy budowie szańców dla ich umocnienia sto
sowano gruz, glinę, kamienie i głazy. Odkryto również ślady konstru
kcji drewnianych z XVIII wieku ze śladąmi pożaru /z 1734 r.?/.

5/ W wykopie V założonym pomiędzy bastionem Artyleryjskim 
i północną ścianą wieńca, zbadano układ warstw stratygraficz-



nyoh od powierzchni bastlónu 760 cm n.p.a. do głębokości 369 
cm n.p.n. Stwierdzono, że;-w X7I-X7III wieka do badowy ezadcdw 
pdłnoonyeh obok plasku morskiego użyto także gliny 1 gruzu.

Ustalono plan dalszych badań kompleksowych w 1969 roku 
oraz prao konserwatorskich przy zabezpleozenlu oraz udostępnie
niu zwiedzająoym odsłoniętych fragmentów podziemi twierdzy 1 
wieży-latarni morskiej.

GNIEZNO - m. patrz wczesne średniowiecze

OOLUB-DOBRZTN Pracownia Aroheologiczno-
Konserwatoreka FEZ 
w Warszawie

Badania prowadził mgr Krzysztof Nowiński.
Finansował WKZ w Bydgoszczy. Drugi sezon 
badań. Zamek średniowieczny 1 nowożytny 
- KTI1 w.

Badania kontynuowano na teranie przedzamoza 1 rozpoczęto 
je przy samym zamku. W sumie założono 12 wykopów. Odkryto na
stępujące obiekty architektonicznei

1. Baa".ti południowo-zachodniego narożnika przedzamoza o 
wymiarach ok 6 x 7 m, kamienno-ceglana, a łukaml rozporowymi. 
Konstrukcja ta, Jak również dochodzący do niej zachodni mor 
obronny przedzamoza, ceglany na fundamencie kamiennym, sugeru
je dużą rolę obiektu w systemie obronnym zamku. Baszta miała


