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Badaniami kierował doc.dr Jerzy Kmieciński, autor 
sprawozdania mgr Romuald Dragan. Finansowa! 
Uniwersytet Łódzki i Urząd Powiatowy w Tucholi. 
Szósty sezon badań. Zamek krzyżacki z XIV-XV w.

Badaniami objęto rejom Zamku Wysokiego. Tegoroczne rozplanowanie 
wykopów miało na celu uchwycenie przebiegu murów zamku na południe od 
współczesnego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 oraz potwierdzenie czy pla 
z roku 1810 prawidłowo określa przebieg fosy wokół zamku.

Przeprowadzone badania stwierdziły, że w trakcie prac niwelacyjnyc 
które odbyły się prawdopodobnie w XVIII w. rozebrano całkowicie ceglaną k 
ronę murów pozostawiając w niektórych partiach jedynie fragmenty kamienn 
Jednocześnie udało się zaobserwować, że w celu ustalenia podmokłego grunt 
stosowano konstrukcje drewniane /dębowe/ - pionowo wbite pale oraz pozioi: 
ułożone belki biegnące poprzecznie do ławy fundamentowej. Fundament zbud<̂  
wany był z dużych kamieni granitowych celowo obrabianych, aby wypionować 
lico fundamentu. Między kamieniami występował gruz ceglany połączony zapr 
wą murarską. Widać wyraźnie, że stosowano również cegłę w celu wyrówn 
nia poziomu wieńca ławy fundamentowej.

W związku z pracami budowlanymi prowadzonymi w najbliższym sąsied 
wie zamku krzyżackiego prowadzono nadzór archeologiczny nad pracami ziem 
nymi. Obserwacja wykopów pozwoliła na stwierdzenie, że fosa otaczająca za 
mek została zasypana podczas prac niwelacyjnych i jej przebieg jest na ogół 
zgodny z planem z roku 1810.

Materiał uzyskany z tegorocznych badań to przede wszystkim ceramika 
z różnych okresów, kafle - w tym jeden z herbem Gdańska, nieokreślone prze 
mioty żelazne, gwoździe, obrączka brązowa oraz kości zwierzęce.

Prace będą kontynuowane.

WARSZAWA-SŁUŻEW Pracownia Archeologiczno-
u l.F o sa , kościół św.Katarzyny Konserwatorska P .P .P K Z

Oddział w Warszawie

Badania prowadziła mgr Danuta Partyka-Żurowska. 
Finansował Konserwator m.st.W arszawy. Drugi se 
zon badań. Osadnictwo od neolitu do czasów nowożyt
nych.

W b .r . kontynuowano badania rozpoczęte w 1973 roku. Poszukiwano


