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GAJ NOWY, gm* Góra Ew. Małgorzaty Museum w Łączy су
woj. płockie

Badania prowadził mgr Piotr Świątfc lewic*, uczestniczył 
λ* Durae, konsultował dcc* dr hab. Leetak Rajzer, Finanso
wało Muzeum w Łączycy* Trzeci sezon badań. Dwór obronny 
■na kopcu" /XVI(-XVII w./

Badania koncentrowały ilą na weryfikacji hipotezy zakładającej wielofazowy proces kształ*2towania *ią obiektu* załdżono na nim trzy odkrywki sondażowe o łącznej powierzchni 10 я *

W odkrywce 1 odsłoniąto lico £r. muru obwodowego usytuowanego na oil ściany działowej bu
dynku, Mur ten nie jest jednolity, lecz wyodrąbnić można jego starszą, ceglaną pątrią stanowiącą 
ścianą północną pomieszczenia dworu oraz młodszy mur kamienny /fundament/ południowego pomiesz
czeń la, W odkrywce 2 odsłonięto koronę muru ściany działowej dochodzącej do około 1/3 szerokości 
budynku. W odkrywce 3, założonej w południowo wschodnim narożniku dworu, potwierdzono obecność 
bruku, jako ostatniego /trzeciego/ poziomu użytkowego związanego z kamiennym murem fundamentowym. 
% odkrywki tej pozyskano 31 fr* naczyń pochodzących z 5 garnków i 1 talerza wykonanych z gliny 
kaolinowej 1 żelazietej, ornamentowanych "siatką" wyświecanych linii i dookolnymi żłobkami bądś 
malowanymi pasmami *

thtór obronny powstawał prawdopodobnie w trakcie trzech fez przebudowy, zawierających alą 
mlądzy końcem Xvi a plarwtzą połową XVII wieku, * fazie 1 wzniesiono to na nieznacznie podwyż
szonej powierzchni ziemi jednotrekŁowy, jednocztonowy budynek o wymiarze 5,8 z lû,û a, zoriento
wany dłuższymi ścianami wzdłuż osi S-K. Wiązać z nią! należy m*ln, ceglaną posadzką i fragmenty 
muru odkryte v południowym pomieszczeniu obiektu, a takieI próchniczną warstwą zalegającą u pod
stawy kopca, tf fazie 2 dobudowano do niego ed północy kolebkowo przysklepione, ceglane pomiesz
czenie o wymiarze 4,0 x 5,8 m, w ktdrym znajdowało ilą urządzenia grzewcze oraz podniesiono nasyp 
i poziom użytkowy budynku o ok. û,S m. W fazie Э założenie otrzymało kształt ostateczny. Kopiec 
poszerzono 1 podwyższono do ok. 2 m, przy czym na jego obrzeżu powstała fos a-staw. Qo północnego 
pomieszczenia dobudowano od zachodu klatką schodową.' Ы południowym pomieszczeniu ceglane ściany 
zostały cząśclowo zastąpione kamiennym murem /fundamentem/, poziom użytkowy podniesiono 0 Ok.
1,5 π i obecnie wyznacza go bruk* Otwór wejściowy w zachodniej ścianie oałcnląto dobudowanym 
gankiem, i iroże wówczas także wyburzono cząśclowo Ścianą działową i zamurowaną wnąką w ząchod* 
niej ścianie dworu,

Dokumentacja i materiał ruchomy znajdują aią w Muzeum w Łąctycy,

Dotychczasowe wyniki badań pozwalają stwierdzić, iż obiekt w Gaju nowym został wstąpnie 
rozpoznany.
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