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PP Pracownie Konserwacji Zabytków 
Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska 
Oddział w Warszawie

Badania prowadziła mgr Martyna Milewska przy współpracy 
Piotra Chmielewskiego. Finansował WKŻ w Ciechanowie, 
Siódmy sezon badań. tamek średniowieczny /od początku 
XIV w»/.

Kontynuowano badania wnętrza południowozachodniej baszty zamku, ffyeksplorowano zasypisko piwni
cy, które stanowiły nawarstwienia nowożytne od XVI do XX w* Piwnica przykryta była stropem drewnia
nym, opartym na belkach osadzonych we wtórnie wykutych gniazdach* Ba jej kamiennych ścianach znajdu
ją się opory pod niezrealizowane sklepienie. Podłoga, również z desek, ułożona była na iegarach, Pod 
podłogą odsłonięto ceglane sklepienie krzyżowe niższej piwnicy, zniszczone w swej środkowej części, 
w związku z tym piwnica dolna jest prawie całkowicie zasypana gruzem ceglanym.

My niklem dalszych prac na podzamczu /wykop o wymiarach 8 x 11 я/ było odsłonięcie fundamentu 
północnego odcinka muru obronnego podzamcza, dochodzącego do zewnętrznego brzegu fosy okalającej za
mek. W odległości około 5 n od jej skraju został on zniszczony w XVIH w. skopem pod drewnianą rurę . 
kanalizacyjną 0 średnicy około 40 cm*

Nadal badano takie śmietnisko kuchenne przy północnym szczycie Donu Dużego, funkcjonujące od po
czątku jego istnienia. Nawarstwiania Śmietniska stanowiła ziemia z bardzo dużą ilością organicznych 
odpadków kuchennych oraz ułamków naczyń glinianych.

Ogółem podczas badań uzyskano około 30 tysięcy fragmentów naczyń 1 kafli, stłuczki szklanej, 
przedmiotów żelaznych, kilkadziesiąt fragmentów fajek z białaj gliny, kości zwierzęca oraz kilkanaście 
monet średniowiecznych 1 nowożytnych.

inaleziska oraz dokumentacja badań znajdują się w Pracowni Archeologiczno-Konserwatorskiej PP 
PKÏ O/Warezawn*

Prace będą kontynuowane.

ELBLĄG PP'Pracownie Konserwacji Zabytków
Stare Miasto pracownia Archeologii Klaet

Prowadzono badania w 3 wykopach o łącznej powierzchni 112 u2, oprócz kontynuacji wykopu XV /660 ·* 
wykonano uzupełniające badania tyłów działek prsy ul. Wigilijnej nawiązaniu do badań architekto
nicznych/ oraz rozpoznawcza na ul. Wałowej /pod kątem rozpoczęcia prac w rejonie kościoła poklasztor- 
nego/.

Oddział w Gdańsku

Badania prowadzili: mgr mgr Grażyna Kawrolska, Dariusz
Czerniakowski, Andrzej Gołębiewski, Leszek Kucharski, Ja
rosław Strobln pod kierunkiem Tadeusza Kawrclskiego /autor 
Sprawozdania/. Finansował WKZ w Elblągu* Ósmy sezon badań. 
Miasto średniowieczne 1 nowożytne /1337-1945/

Najistotniejsze elementy dla rozplanowania miasta uchwycono w wykopie XV. Stwierdzono brak zabu- 
•liwy XIII-wiecznej W pdłnocno-™:hodiaej partii miasta. Kaj.cz -ntajsze wytyczone dtiałkJ. w poblifrii


