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MYŚLIBÓRZ, st. 4, · nowożytny warsztat ceramiczny (XVI-XVIII w.)
gm. loco, Sondażowe badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr Teresę Witkowską (Mu-
woj. gorzowskie, zeum w Gorzowie Wielkopolskim), z udziałem mgr mgr Małgorzaty Pytlak i Stanisława Sin-
AZP 41-8/1 kowskiego. Finansowane przez PSOZ. Drugi sezon badań. Kontynuowano prace prowadzo

ne w 1995 r. w północno-zachodniej części miasta, po wewnętrznej stronie murów miejskich. 
W  sezonie 1996 przebadano powierzchnię 47,1 rrr.

Odkryto 8  obiektów. Cztery obiekty oraz warstwa kulturowa, bogato nasycona materiałem 
ceramicznym, związane były z produkcją warsztatu ceramicznego. Odsłonięty w południowo- 
zachodniej części wykopu IIR i D, bezpośrednio pod warstwą użytkową mieszaniny gliny 
i próchnicy z dużą zawartością odpadów produkcyjnych w postaci ułamków ceramiki, obiekt 
nr 3 był pozostałością pieca o wymiarach około 2,40 x 1,40 m, z zagłębieniem o wymiarach 
0,90 x 0,60 m w środku, zorientowanego wzdłuż linii południowy wschód-północny zachód. 
Ściany pieca stanowił żółty, żelazisty, spieczony piasek, z licznymi kamieniami różnej wielko 
ści. Na północ od pieca przebiegał rowek przypiecowy długości 1,80 m, szerokości od 0,60 
do 0,40 m, wypełniony żelazistym piaskiem. W południowo-wschodniej części wykopu 11C, 
na głębokości 1 ,20  m, natrafiono na jamę do przechowywania wapna, o wymiarach 0,80 x 
0,60 m (obiekt nr 4), której dno wyłożone zostało jedną warstwą dachówek. Ślady w'apna na 
powierzchni dachówek wskazują na owalny, zbliżony do kola o średnicy 0,60 m kształt jamy. 
Na południe od niej, na głębokości 1,80 m, w miejscu, gdzie stwierdzono silne opadanie 
terenu, zlokalizowano jamę z ceramiką nowożytną, głębokości 0,60 m (obiekt nr 8 ). Gęstość 
materiału ceramicznego wskazuje na jej odpadkowy charakter. Druga jama z ceramiką nowo
żytną (obiekt nr 6 ), zlokalizowana po wschodniej stronie muru granicznego (wykop IIB), 
zawierała znacznie mniejsze ilości ceramiki, a jej zasypisko miało podobną strukturę do war
stwy użytkowej w zachodniej części wykopu. Pozostałe obiekty, nie związane z działalnością 
produkcyjną, to wcześniejsza jama z ceramiką średniowieczną (obiekt nr 7, wykop 1IC) i trzy 
obiekty późniejsze: dwufazowy mur graniczny między działkami miejskimi (obiekt nr 1), frag
ment fundamentu budynku gospodarczego dostawionego do muru granicznego od strony 
wschodniej (obiekt nr 2, wykop 11A) oraz układ kamieni o wymiarach 1,75 x 1 m po zachod
niej stronie muru, w północno-wschodnim narożniku wykopu 11B, na głębokości 1,10 m 
(obiekt nr 5). Stanowi on zapewne utwardzenie gliniastej próchnicy pod bliżej nieokreślony 
obiekt gospodarczy. W wykopie III przy murze miejskim odsłonięto fundament głębokości 
0,85 m, nie natrafiając na ślady poprodukcyjne. Ogółem pozyskano około 3000 fragmentów 
naczyń, kafli miskowych i płytkowych glazurowanych oraz angobowanych (m.in. całe kafle: 
z wizerunkiem króla, prawdopodobnie Zygmunta III Wazy oraz gzymsowy).

Badania będą kontynuowane.

NIDZICA, ślady osadnictwa kultury wielbarskiej (młodszy okres wypływów rzymskich)
pl. Wolności 3, kamienica nowożytna (XVII-XVIII w.)
gm. loco. Ratowniczo-rozpoznawcze badania wykopaliskowe w związku z planowanymi inwestycja
woj. olsztyńskie, mi budowlanymi, przeprowadzone przez dr. Jana Michalskiego (ARCHED, dr Jan Michal
AZP 33-61/2 ski, Warszawa-Milanówek). Finansowane przez Urząd Miasta Nidzicy. Pierwszy sezon badań. 

Przebadano powierzchnię 37 m2.
Odsłonięto nieźle zachowane piwnice, wypełnione gruzem i zniszczonymi przedmiotami 

z okresu II wojny światowej. Pod posadzką piwnic, w warstwie posypki, odkryto nieliczne 
fragmenty ceramiki. Pod warstwą podsypki i stopą fundamentową znajdował się piaszczysty 
calec. Na podstawie ceramiki i analizy architektonicznej murów, wykonanych częściowo z cegły, 
a częściowo z kamienia, chronologię obiektu można określić na XVII-XVIII w. W  warstwie 
zalegającej pod posadzką piwnicy frontowej znaleziono kilka fragmentów ceramiki wielbar
skiej — prawdopodobnie pochodzą one ze zniszczonego przez późniejszą zabudowę stanowi
ska. Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Olsztynie.

Badania będą kontynuowane.

NIEMIRÓWEK, st. 7 /28 · zamek nowożytny (XVI-XVII w.)
„Zamczysko", gm. Tarnawatka, Badania wykopaliskowe przeprowadzone przez mgr Ewę Prusicką-Kołcon (Regionalny
woj. zamojskie. Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Lublinie). Finansowane przez Re-
AZP 9 2 -8 9 /-  gionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Lublinie. Drugi sezon ba-
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