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3 faza - XVII w. Naprawa muru północnego, w murze weohodnim 
przerabia się otwór śoiekowy.

4 faza - XVIII w. Obllcowanie istniejącego muru półnoonego 
i naprawa muru południowego kamieniami ułożonymi na glinie.

▼śród zabytków archeologlcznyoh w dużej ilości występują frag
menty naczyń średniowiecznych i nowożytnych. W  warstwie TTll/mil w. 
odkryto królówkę szacha wykonaną z rogu.

Kontynuowano prace wewnątrz zamku, ustalono datowanie budowy 
"salki gotyckiej" na wiek XIV, kjedy to stanowiła jedną całość z 
przylegającym od północy pomieszczeniem. W  wieku XVII salka uległa 
zniszczeniu. Prace adaptacyjne zostały podjęte w XVIII w., wtedy 
założono w salce podłogę z dyli /związaną z umiejscowieniem aktual
nego otworu wejściowego/.

Prace arcbeologiozne będą kontynuowane w przyszłym roku.

DOBRA NOWOGARDZKA Pracownia Archeologiozno-
pow. Nowogard Konserwatorska w Szczeoinie.

Badania prowadził mgr E. Cnotliwy. Finansował WKZ 
w Szozeoinle. Drugi sezon badań. Zamek średniowieczny.

Badania miały zadanie powiązać stratygrafię dziedzińca z za
chowaną architekturą, odszukanie nie istniejącego jaż od XVI w. 
skrzydła zachodniego oraz wykonanie sondaży sprawdzających usytuo-

s
wanle bramy 1 przebieg niektórych murów.

Stratygrafia wykopu IV, założonego we wschodniej ozęścl, potwier-. 
dziła, że przed zamkiem murowanym istniał tu, od ok.połowy XIII w., 
obiekt drewniano-zlemny.

Odkrycie fundamentów skrzydła zachodniego i powiązanie ich ze 
stratygrafią dziedzińca dało możność stwierdzenia, że pierwsze
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konstrukcje murowane powstały najprawdopodobniej w ostatnim dzie
sięcioleciu XIII wieku. W wykopie IY udało się także wyodrębnić 
warstwę związaną z najazdem brandenburskim z 1306 r.9 kiedy to 
zamek został spalony.

Warstwa nakładająca się na pożarową z 1308 r. wskazuje, źe 
krótko po zniszczeniu obiektu rozpoczęto jego odbudowę, ale z in
nym założeniem. Wyraśny wkop budowlany przecinający warstwy kultu
rowe wskazuje, że zbudowano wtedy skrzydło wsohodnle 1 zapewne zwią
zane z nim północne. Budowę nowego zamku trzeba związać z przyby
ciem tu w latach 30-tyoh XIV w. rodu Dcwitzów /Dziewiczów/. Udało 
się też stwierdzić pokład spalenizny związany najpewniej z pożarem 
w 1473 r. 1 następujący po nim okres odbudowy. Bardzo wyraśnle zaz
nacza się w stratygrafii moment renesansowej przebudowy zakończonej 
w 1538 r.

Badania dały wielką ilość interesująoego materiału zabytkowego 
/ceramika, żelazo, brąz, skóra, szkło/ mocno osadzonego w ozasie 
dzięki możności powiązania stratygrafii z datowanymi reliktami ar
chitektury.

FROMBORK, pow. Braniewo Wojewódzki Konserwator Zabytków
w Olsztynie

Badania prowadził dr Jerzy Kruppfc. Finansował WKZ 
w Olsztynie. Dziesiąty sezon badań. Zespół katedralny 
średniowieczny i nowożytny.

Badania wykopaliskowe stanowiły kontynuację systematycznych, 
wieloletnich prac archeologicznych na terenie zespołu warownego 
kapituły warmińskiej. Zwiusane są śeiśio z oracaml konserwatorskimi


