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W sierpniu 1976 r .  przeprowadzono badania powierzchniowe 
i sondażowe, których celem było odsłonięcie urządzeń produkcyjnych 
do wywarzania solanki z VI-XIII w. Wykopy założono w bezpośrednim 
sąsiedztwie istniejących obecnie źródeł słoąych przy u l.So lnej i Boha
terów Stalingradu, w miejscach w których stwierdzono na powierzchni 
ziemi ceramikę z XII-XIII w. Tylko w jednym /wykop 1/ natrafiono na 
wczesnośredniowieczną warstwę kulturową zalegającą bezpośrednio 
na calcu. Zawierała ona dużą ilość  odpadów drewnianych, kości zwie
rzęcych oraz nieliczne skorupy ze schyłkowej fazy wczesnego średnio
wiecza. Nie było w niej natomiast obiektów wskazujących na bezpośred
ni związek z solnictwem. W pozostałych wykopach eksplorację p rzer
wano z uwagi na silny napływ wody.

Badania nie wyjaśniły problemu lokalizacji kołobrzeskich w arzel
ni soli w X X III  w ., aczkolwiek występowanie śladów osadnictwa z tego 
czasu przy źródłach słonych, stwarza przesłankę do łączenia go z 
eksploatacją miejscowych solanek. Dla potwierdzenia tego przypusz
czenia konieczne jest jednak prowadzenie dalszych prac wykopalisko
wych w obrębie obszaru aolonośnego.
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Badania prowadził mgr Emil Zaitz. Finansowało Mu
zeum Archeologiczne w Krakowie. Trzeci sezon ba-
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dań. Osadnictwo wczesnośredniowieczne, średnio
wieczne fortyfikacje Kazim ierza.

Badania ratownicze na terenie elektrowni m iejskiej prowadzono 
w wykopie budowlanym. Odsłonięto pozostałości średniowiecznego mu- 
ru obronnego 1 fosy m iejskiej, wchodzących w skład wschodniego odcin
ka umocnień obronnych Kazimierza oraz wczesnośredniowieczne i ś re d 
niowieczne warstwy kulturowe. Wczesnośredniowieczną warstwę kultu
rową stwierdzono na odcinku pomiędzy zachodnią krawędzią fosy a mu- 
rem obronnym. W jej obrębie występowały drobne kamienie wapienne, 
grudki polepy, ułamki kości zwierzęcych, węgli drzewnych oraz poje- 
dyńcze fragmenty naczyń wczesnośredniowiecznych /głównie 1 grupa 
surowca/ datowanych na IX-X w. Warstwa ta zalegała zgodnie z p ie r
wotnym ukształtowaniem terenu.

Średniowieczna warstwa kulturowa w części południowej badanego 
terenu zalegała bezpośrednio na warstwie wczesnośredniowiecznej, na
tomiast w partii północnej na warstwie nasypowej o m iąższości około 
1,3 m, złożonej z glin calcowych. W je j obrębie występowały pojedyń- 
cze ułamki naczyń wczesnośredniowiecznych /głównie 1 grupa surowca/ 
i średniowiecznych /11 grupa surowca/ oraz drobne grudki polepy, ułam
ki kości zwierzęcych i węgli drzewnych, a także kamienie wapienne. 
Warstwę tę stwierdzono również w fosie , na jej zachodnim stoku.

Średniowieczny mur obronny uchwycono na długości 11 m. Jego 
partia fundamentowa została wykorzystana wtórnie dla posadowienia 
ściany budynku gospodarczego elektrowni /X1X/XX w ./ .  Mur obronny 
wykonany był z łamanych kamieni wapiennych złączonych zaprawą mu
rarsk ą . Posiada grubość około 103-105 cm i zachowaną wysokość 100- 
190 cm, głębokość posadownienia stopy muru w stosunku do średnio
wiecznego poziomu użytkowego wynosiła około 40-100 cm.

F osa  średniowieczna zlokalizowana była prawie równolegle do 
muru obronnego, w odległości około 12-13 m na wschód od jego lica . 
Zachodni stok fosy przecina wczesnośredniowieczną warstwę kulturo
wą i zalegające pod nią poziomy glin i piasków calcowych. Powierzchnię 
stoku pokrywa duża ilość kamieni wapiennych tworzących rodzaj p łasz
cza wzmacniającego i zabezpieczającego jego płaszczyznę. W oparciu 
o badania z poprzednich sezonów szerokość fosy moina rekonstruować 
w granicach 11,5 - 13,0 m natomiast jej głębokość wynosiła minimum 3 ,5  m.

M ateriały przechowywane są  w Muzeum Archeologicznym w Krako
wie.


