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Przestrzeń pomiędzy bramą 1 budynkiem przybramnym oraz 
głównym budynkiem mieszkalnym była dziedzińcem wewnętrznym, 
bowiem na głębokości średnio 1,45 m odkryto tu resztki bruku 
kamiennego.

Wyniki uzyakane w tegorocznym sezonie w powiązaniu z wy
nikami poprzednimi pozwoliły ucbwycló przebieg murów Istnie
jących budowli wzdłuż oei wschód-zachóds pierwszy plerśoleń 
wałów zbudowany z samej gliny, fosę, następnie drugi wał zna
czniejszej szerokości /od 18 - 20 m u podstawy, zaohowana wy
sokość od 2 - 7 m/, głęboką foeę z umocnieniami wałów ławą ka
mienną oraz palisadą, mur obronny obwodowy na obrzeżu wału 
/niewątpliwie biegł dookolnie i w rzucie miał kształt prosto
kąta /szerokość 1,40 m/. Pomiędzy murem obronnym a morem zew
nętrznym budynku mieszkalnego znajdowało się międzymurze o sze
rokości 4 m.

Natomiast przekrój aondażpwy wału waohodnlego nie wykazał 
konstrukcji drewnianych. Wał zbudowany był z gliny i ziemi. Z 
zabytków ruchomyoh wydobyto znaczne ilości ceramiki, kafli, 
wyrobów metalowych i kości datowanych na JIV - U l  w.

KRAKÓW - m. patrz wczesne średniowiecze

KRZYMOSZE - "Grodzisk11, Zakład Polskiego Atlasu
pow. Siedlce Archeologicznego IHKM PAH

w Warszawie

Badania prowadził m 'r Leszek Osjewski. 
Finansował IHKM PAN. Pierwszy sezon



-349 -

badań. Grodzisko średniowieczne /?/•

Przeprowadzono badania sondażowe /5 - 12.X/ grodziska 
zachowanego w postaci niskiego, zniszczonego wału 1 słabo wi
docznej fosy.

pWykonano trzy wykopy o łączenj powierzchni 28 m . W połu
dniowo-zachodniej części wzniesienia odsłonięto resztkę wału 
wraz z fosą. Szerokość wału u podstawy wynosi 2 - 2,5 m, zacho
wana wysokość śladów konstrukoji drewnianej wynosi 0,3 m, fosy 
2 - 2,5 m szerokość, głębokości około 1,1 m.

W warstwie zalegającej pod wałem znaleziono fragment na- 
ozynia toczonego z XII-XIV w. W pozostałej częśol wzniesienia 
nie stwierdzono występowania warstwy kulturowej, ani też zabyt
ków ruchomyoh.

KWIDZTH - Zamek Państwowe Muzeum w Kwidzynie

Badania prowadzili mgr Jerzy Szmyt 1 mgr Mie
czysław Haftka. Finansowało Muzeum w Kwidzy
nie. Pierwszy sezon badań. Zamek średniowieoz- 
hy i nowożytny.

* Prace archeologiczno-architektoniczne na Zamku w Kwidzy
nie miały charakter zwiadowczy. Badaniami objęto najniższą kon
dygnację piwnic w płn.-wsch. partii zamku. Dwie sondy w piwni
cach nie wykazały istnienia warstw kulturowych. Fundament muru 
magistralnego od wsch. i płn. zalega bezpośrednio na calcu, któ
ry stanowi zielona glina.

Odkrywki archeologiczno-architektoniczne potwierdziły h i -


