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kościołem poprzedzającym wzniesieni świątyni gotyckiej. W wykopach, 
we wnętrzu remontowanego obecnie kościoła, odsłonięto 7 silnie uszko
dzonych szkieletów o orientacji E-W, głową na W, Z ważniejszych 
wczesnośredniowiecznych zabytków ruchomych wchodzących w skład wy
posażenia grobów wymienić należy 34 paciorki Bzklane i ceramiczne, 
brązowy kabłączek skroniowy, brązowy pierścionek i żelazny nóż. Poza 
tym w kościele m. in. odkryto trojak koronny Zygmunta III z 1621 r . , 
srebrny szeląg ryski z 1639 r . oraz miedziany szeląg litewski Jana Ka
zim ierza z 1666 r.

Badania wskazują, że część odsłoniętych pochówków wiązać nale
ży z cmentarzem poprzedzającym wzniesienie kościoła gotyckiego, inne 
łączą się już z jego funkcjonowaniem. Znaleziska dowodzą, że pochówki 
we wnętrzu kościoła kontynuowane były jeszcze w XVIII wieku,

Z uwagi na znaczne zaburzenie stratygrafii warstw kulturowych 
przez wkopy grobowe nie uzyskano pewnych danych dla potwierdzenia 
tezy prof. W, Kalinowskiego, że obecna część prezbiterialna kościoła 
została zbudowana w XIII wieku,

W świetle tegorocznych badań można przypuszczać, iż  sklepienie 
kościoła, przynajmniej w późniejszej fazie istnienia obiektu, oparte by
ło na filarach przyściennych, których relikty odsłonięto w wykopach za
łożonych w prezbiterium oraz w nawie. Odkryto także fundament połud
niowej przypory usytuowanej prostopadle do zachodniej fasady kóścioła 
z I fazy budowy tj. obecnej części prezbiterialnej. Fundament północnej 
przypory odsłonięto w trakcie badań w 1967 i 1968 r.

Dokumentacja oraz zabytki z badań znajdują'się w Dziale Krakowa 
Przedlokacyjnego Muzeum Archeologicznego w Krakowie,
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Zamek w Rembowie wzniesiono na cyplu wysoczyzny otoczonej 
z trzech stron bezimiennym ciekiem. Nasadę wzgórza od południowego 
wschodu przecięto fosą, z której wyłamywano kamień budowlany. Za
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mek posiada kształt zbliżony do nieregularnego wielokąta o wymiarach 
35 x 20 m. We wschodniej jego części, zajmującej kulminację wzgó
rza, widoczne są relikty prostokątnego, prawdopodobnie wieżowego bu
dynku mieszkalnego. Partię zachodnią zajmują murowane relik ly zabu
dowy mieszkalno-gospodarczej.

Prace terenowe skoncentrowano w północno-zachodniej części ob
wodu warownego. Wykonano 10 wykopów archeologicznych i 8 odkrywek 
architektonicznych o łącznej powierzchni 62 m2. Zbadano i zadokumen
towano budynek I j o  wymiarach 11 x 8 m j  przyklejony do muru obwodo
wego i budynek II j o  wymiarach 6 x 6  m/, który jest relatywnie star
szy od budynku 1. Oba budynki wykonano z niewielkich łomów m iejsco
wego kambryjskiego piaskowca, z niewielką domieszką kamienia eratycz- 
nego. Analiza sytuacji stratygraficznej WBkazuje, że mamy do czynienia 
z obiektem jednofazowym, użytkowanym stosunkowo krótko.

Badania, dostarczyły niewiele materiału zabytkowego. Prócz kości 
zwierzęcych znaleziono tylko około 400 fragmentów ceramiki, wśród 
której wyróżniono: 9,4% ceramiki barwy czarnej wypalanej w atmosfe
rze  redukcyjnej i pochodzącej z naczyń stołowych i dzbanów; 89,1% ce
ramiki wypalanej w atmosferze utleniającej barwy brunatnej /80%/ 
i czerwonej /9,1%/ oraz 1,5% ułamków innych naczyń, polewane i wy
konane z białej glinki. Stosunek procentowy poszczególnych grup cera
miki i analiza formalna pozwala datować omawiany zespół na 2 połowę 
wieku XIV. W świetle zgromadzonych dotychczas danych wydaje się, że 
zamek, był fundacją rycerską. Wiązać go można hipotetycznie z rodami 
Bogoriów lub Toporczyków Tęczyńskich, Być może opuszczenie ohlektu 
łączyć można z bezpotomną śm iercią właściciela klucza nidzkiego Piotra· 
/+ 1417/ Byna Jaśka Tęczyńskiego.

Badania będą kontynuowane.

RESZEL Muzeum Warmii i Mazur
woj, olsztyńskie w Olsztynie

Badania prowadziła mgr Izabela Sikorska-Ulfikowa,
Finansował WKZ w Olsztynie, ósm y zeson badań.
Średniowieczny zamek.

W sezonie wykopaliskowym 1980 r , przewidzieliśmy dokończenie 
badań na południowym międzymurzu, gdzie w latach 1978-1979 odkry
liśm y średniowieczny budynek przy bramie wjazdowej i  drugi, dobudo
wany do południowego skrzydła zamku w XVI wieku. Brakowało pełnych 
danych odnośnie średniowiecznego muru obronnego na tym międzymurzu, 
W związku ze zmianą sposobu ogrzewania na żamku i zaplanowaną bu
dową piwnicy w skrzydle południowym podjęto prace wykopaliskowe wew
nątrz zamku.

Badania prowadzono w zachodniej części południowego skrzydła, 
między murami poprzecznymi nr 2, 3 i 4, gdzie w 1973 r. odkryto 
częściowo wierzchy tych murów i posadzki ceglane, znajdujące się


