
Krzysztof Nowiński

Golub-Dobrzyń
Informator Archeologiczny : badania 2, 342-344

1968



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
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zabezpieczać prowadzącą poniżej drogę na wzgórze zamkowe, ła«*- 
godny stok wzgórza w tym miejsca i stanowiła ochronę dla szla
ka toruńskiego przechodzącego u podnóża zamku. Przypuszczalna 
data powstania - XVI w., z fragmentami XIV-XV w.

2. Baszta południowo-wschodniego narożnika przedzamosa, 
kamlenno-ceglana o wymiarach 5 x f m i fragmenty muru obronne
go. Wnętrze baszty ceglane o wątku gotyckim, podłoga kamienna. 
Przypuszczalnie XV w.

3* Wolnostojąca okrągła baszta przy południowo-zachodnim 
narożniku zamku znana ze źródeł pisanych, kamlenno-oeglana, 
byó może z okresu budowy zamku /XIV w./.

4. Dansker ceglany o wątku nieregularnym, oparty na łuku, 
odohodząey od północnej ściany zamku. Przypuszczalnie z XVI w.

Ceramika została znaleziona w olbrzymiej ilości. Podobnie 
Jak w roku ub. natrafiono na fragmenty z VIII-IX w., jednak 
bez innych śladów osadniotwa z tego czaeu. Wśród materiału 
późnośredniowiecznego najwcześniejsze ułamki naozyń z wieku 
XIII. Przeważa ceramika z XIV-XV w., a następnie z XVII-XVIII 
esy li z okresów najintensywniejszego zasiedlania terenu samku. 
Największe ilości ceramiki odkryto pod zamkiem, przy skrzydle 
północnym zajmowanym od XIV w. przez kuchnie. Doskonałym zacho
waniem wyróżniają się prawie całe dzbany z XIV-XV w. zgromadzo
ne w ilości ok. 50 sztuk w Jednym miejscu oraz fragmenty garn
ków, z resztkami pożywienia. Na zsypisko śmieci z dużą ilością 
ceramiki natrafiono na stoku skarpy podzamcza.

Ze znalezionych kafli zwracają uwagę niezniszczone rene
sansowe kafle płaskie oraz zwieńczenie narożnika pieca przed
stawiające maszkarona. Wystąpiły także kafle garnkowe z XIV-XV w.

Przedmioty żelazne reprezentuje ok. 30 sztuk podkówek do
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batów, gwoździe, sztabki i okuola. .
Prócz badań metodą wykopaliskową założono azerag otworów 

wiertniczych badając w tan apoeób przebieg narów i stratygra- 
fią.

G 0 8 R B U -  "Łysa Góra* patrz wozaene średniowiecze
pow. Gostynin

GRABOWIBO, pow. Brabiaazów Konserwator Zabytków
Aroheologlcznyoh w Labllnle

Badania prowadzili mgr Andrzej Katyłowakl 
1 dr Jan Garba* finansował WKZ w lublinie.
Pierwszy sezon badań. Grodzisko wczesno
średniowieczne i zaaczyeko średniowieczne 
i nowożytna! ślady z okrasa neollta.

Grodzisko zajmuje sztucznie odolątą cząśó wierzohowlny 
lessowej. Wykopy badawcze założono taż przy dawnyoh wykopach 
po międzywojennych amatorakioh poszukiwaniach. Bkeplorowanó 
warstwy przemieszane nie dochodząc do pozioma oaloa. Materiał 
rachomy można datować w ogromnej wlększośol na ękres KIT-1T11 
w., oo Jest zgodne z przekazami pisanymi o istniejąoym w Gra- 
bowou zamka. Równocześnie odkryto niellozne ałemki wozesno- 
średnlowieoznej ceramiki, pochodzącej z XII-XIlI w. W  pobliża 
stwierdzono istnienie oeadt wczesnośredniowiecznej 1 neolity
cznej - kultury ozaez lejowatych. W roku'przyszłym badania 
będą kontynuowane.


