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Przed parom a dniami rozebrany został jeden z najstarszych do
mów w Gorzowie, mały, dw upiętrow y budynek przy W olłstrasse 59. (We
łniany Rynek). W  roku 1718 należał do senatora i kupca Johanna Bur
charda, później do radcy dworu Kirchhoffa i w XIX w. do trzewikarza 
Langego. Przy wykopach pod nową budowlę, która ma tu powstać, robot
nicy natknęli się na 3 leżące jedna na drugiej warstwy pogorzelisk. Pierw
sza leżała około 60 cm, druga 1 m, trzecia 2 m, poniżej dzisiejszego po
ziomu ulicy. M iejsce znaleziska jest naprawdę pouczające: ze wszystkich 
3 warstw, nad którymi powstał włas'nie wyburzony budynek, mogłem od
czytać zarzutkę glinianą, która pochodziła ze spalonych szachulconych 
domostw i przez działanie ognia częs'ciowo stwardniała. Kłopoty spra
wiało początkowo datowanie znaleziska, szczególnie, że odnaleziona w 
najgłębszej warstwie skorupa została bezmyślnie wyrzucona, jak  to zwy
kle w takich wypadkach bywa. Ale ostatecznie możliwe było dotarcie do 
celu. Znaleziono dalsze fragm enty 3 naczyń kamionkowych i 5 glinia
nych; wszystkie one miały pochodzić według zapewnień majstra budowy 
z najstarszego pogorzeliska. W yroby kam ionkowe okazały się być: ułam 
kiem wąskiej, smukłej butelki, szarego koloru z okrągłym i bruzdami na 
Całej powierzchni, w drugim przypadku był to fragm ent szaroczerwonego 
dzbana, przy trzecim naczyniu nie udało się ustalić nic ponad widoczną 
brązową glazurę i żłobkowanie. Z 5 ułam ków naczyń glinianych cztery
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posiadają wyraźnie profilowane krawędzie, podczas gdy z ostatniego za
chował się tylko niewielki fragm ent szyjki. N aczynie z którego pochodzi 
ten fragment posiadało przysadzistą, kulistą form ę z nalepionym ustni- 
kiem. Profile rantów są w 3 przypadkach słabo tylko wybrzuszone; braku
je  wyrazistego pogrubienia ustnika. Od środka ukazują żłobkowaną li
stwę przy brzeżku, w górnej części szyjki przyozdobione są bruzdami w 
formie taśm; są one płaskie i zaokrąglone. Szyjka 4-tego naczynia jest 
prostościenna; całość sprawia wrażenie podw ójnie stożkowatego naczy
nia; poniżej przegięcia posiada otwór. U łam ki 5-ciu naczyń są barwy ja
snoszarej, przechodzącej partiami do czam oszarej, ciennkościenne i mocno 
wypalone. Jest to typowa niem iecka ceram ika z początku XVI wieku. 
Naczynia kam ionkowe m ogą być trochę młodsze.

W ynikiem badań jest podsum owanie: dolny budynek szkieletowy 
pochodził najpóźniej z XIV-go wieku i został zniszczony przez ogień. Na 
nim powstał dom z nieznanego okresu spotkał ten sam los. Na tym pogo
rzelisku powstały trzeci już  budynek ryglowy padł rów nież pastwą ognia. 
Na pytanie o materiały budowlane późnego średniow iecza trzeba odpo
wiedzieć, co jest w ielce pouczające, negatywnie na wszelkie próby szu
kania dowodów dla budow nictwa zrębowego (Blockbau).


