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DOBOÏÏOB Museum Żup Krakowskich*o j. krakowskie VI· Иокка
Zamek

Badania prowadził dr bab. Antoni Jodłowski. Finansowało Kuseun Żup Krakowekioh Wlelloska. Oaada wielokulturowa 1 ruiny 4rednio*ieoi- nyoh sałoteń obronnyoh.

Zamek usytuowany Jeet na wegérau prawego bnagu Raby, s dobrą wldooanoiol* na aolinç rsekl* Badani· wykopaliekowe prowadzone były * ub, lataoh prsea Museum Aroheologlosne w Krakowie. Oelem badań w br. było ustalenie chronologii naetarazyoh 
murdw obronnyoh, lob rosplanowanla preestrseonego 1 etratygra- fll nawarstwień kulturowyoh aa »zbórzu samkowym*

Odkryto pieo в kominem poobodsący в XV 1 XVI w·, który był »budowany s kamieni 1 oegły paloćwki układanej na słabej saprawl· glinianej* W rauole poalomym posiadał ksstałt prostokąta o wymlaraob 305 * 130 om>l przylegał do południowej 1 weohodniej ściany pomlessosenla mlasskalnego tiw. dufte j izby* Sklepienie pieca, pierwotnie upewne kopułowe, uległo całkowite- mu anlssoMnlu. Pieo posiadał połąesenle s kominem usytuowanym po sawnetrsnej stronie południowej dolany l»by# na dzlednińou samku górnego. Komin był abudowany w całości ■ kaalenl, w rsu- ole poalomym ksstałt prostokąta o wymlaraob 160x125 om. Wew- nątrs otworu kominowego na poslonle sklepienia pieca snajdowa- ł^slf resstkl saruwy Aelaanej w postaol silnie skorodowanych

Drugie obiektem prsebadanya w br. było wnętrze piwnicy w północno-aachodniej osftfol samku, prsesnaosonej do obudowy w najbliAaiyoh lataon.
V wypełttlsku o miąftwsoici 30-50 om, «aiegający* na oaliźnie, odbyto oeramlkf kultury łu^yokiaj /na wtórnym słotu/. woses- poirednlowieoKną 1 iredniowleoaną. Zabytki poswalają datować wypełnlsko na XIV poosątek IV w.

Badania bfdą kontynuowane.

BMI4Q FP Pracowni* KonserwaojiKlasstor dominikański Zabytków Praoownla Aroheo-logioano4K>neerwat orska Odaslał w Warasawie

Badania prowadslła mgr Martyna Milewska· finan-



eował WKZ w Elbląga, Drugi sezon badart, Średnio
wieczny klasztor dominikański /od drugiej połowy XIII wieku/*
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Po rooznej przerwie kontynuowano rozpoczęte w roku 1975 ba
dania na terenie zabudowy klasztornej, w celu nlokalizowmia ni·* znanych partii założenia klasztornego, Wytyczono trzy '.'укору o 
łąoznej powierzchni 38 m2» oznaczone numerami od 3 do 5;

Wykop 3 - usytuowano przy wschodniej śolanie zachowanego u> chodniego skrzydła klasztornego od strony dziedzińca, w miajacu 
nieznacznego załamania się lice budynku· Sugerowało ono niê edno- czasowość tej części zabudowy* Odsłonięcie partii fundamentowych 
budynku zaprzeczyło Jednak tym przypuszozenioB, Fundament, sadowiony około ?40 cm poniżej obecnego poziomu użytkowania terenu W bagnistym calcu, budowany był do poziomu około 270 cm z dużyoh kamieni narzutowych spojonych gliną, wyżej zaś z cegieł spojonych zaprawą wapienną, Do fundamentu dostawiona była śoianka ceglana szerokości około 30 on, za którą odsłonięto oatrołukowo sklepio
ne przejście, wysokości około 220 cm. Było to zapewne pierwotne 
wejście do przyziemnych kondygnaoji skrzydła klasztornego. Zamurowanie go jeszcze w średniowieczu wiązało się być może ze zmianą 
koncepcji użytkowanie budynku. V górnych pertiaon nawarstwieni późnośredniowiecznych odsłonięto dwa prostokątne paleniska oegla- no kamienne. Jednakże na różnych poziomach* Jedno z nich nosiło 
ślady poziomej obudowy drewnianej. Interpretacja bliższej funkcji tych obiektów nie Jest w tej chwili możliwai

Najstarsze nawarstwienia kulturowe, Które datować można na drugą połowę XIII, XIV i XV wiek, dostarczyły materiałów zabytkowych w postaoi ułamków naozyri ceramicznych, kamionkowych i przedmiotów żelaznych, Ha uwagę zasługują bardzo liczne znaleziska ścianków skór oraz fragmentów zniszczonego obuwia. Ich zagęszcze
nie w jednej tylko warstwie oraz zgrupowanie na wprost odsłonię" tego wejścia do budynku sugerować może« iż wewnątrz działał warsztat szewski, z którego odpady wyrzucano bądi wymiatano na zewnątrz*

Nawarstwienia nowożytne /XVI - XVIII wiek/ przyniosły daleko mniejszą liozbę ułamków naczyń polewanych, pseudomajolłkowyoh, szklanych oraz szkła okiennego*
Wykop И  5 - założono na dziedzldcu klasztornym, w oelu uchwycenia zarysu i zasięgu fundamentów odsłoniętego fragmenta

rycznie w roku 1975 tzw. "domu spowiedniego”. W wykopie i natrafiono na fundament, który wiązać należy z zaohodnlą ścianą tern budynku, w wykopie 5 - ze ścianą północną. Obydwa budowane były 
i sadowione analogicznie, w bagnistym oalcu, około 360 cm poniżej obecnego poziomu użytkowania terenu, Do poziomi około - 320 om wznoszone były z dużych kamieni narzutowych spojonyoh gliną, wyżej zaś z cegieł spojonych zaprawą wapienną* Oparto je na łukach arkadowych, wzmacniających konstrukcję fundamentu w bag
nistym podłożu. W wykopie 5 odsłonięto także dostawiony od północy do ściany "domu apowiednego" fundament ceglany niezidentyw fikowanego dotąd budynku z północnego skrzydła zabudowy klasz
tornej* Sadowiono go nie w calcu, lecz w średniowiecznych warstwach kulturowych, około ЗАО cm poniżej obecnego poziomu ter*-
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nu, na jednej tylko warstwie kamieni* V tym samym wykopi· na głębokości około - 350 om odsłonięto ruszt drewniany ułożony z dwóch 
warstw leżąoych na sobie poprzecznie desek, szerokości około 40 oa. Około 100 on wyżej odsłonięto klepisko gliniana, grubości około 5 oa. Zarówno ruszt jak klepisko są zapewne pozostałością zabudowy średniowiecznej, wcześniejszej od odełoniętyob w wykopie fundamentów.

Nawarstwienia kulturowe w wykopach 4 i 5 zawierały znaleziska późnośredniowieczne /2 połowa XIII - XV w;/, oraz nowożytne /XVI - XVIII wiek/i Były to ułamki naozyń ceramicznych, ffzklanyoh, szkła okiennego, fragmenty przedmiotów żelaznych oraz duża liczba kości zwlerzęoych,
.Materiały znajdują się w Praoowni Archeologiczno-Konserwatorskiej PP HtZ w Warszawie,

FROMBORK Wojewódzki Konserwator Zabytków
woj,elbląskie w ElbląguStanowisko k 
'kaplica éw.Anny i szpital św. Ducha

Badania prowadzili mer Maria Dąbrowska, mgr Miro
sława Gajewska, doc.dr Jerzy Kruppć /autor spra
wozdania/· Trzeci sezon badań· Teren przyszpitalny i wnętrze szpitala XV - XVIII w|

Po rocznej przerwie wznowiono prace z szeroko zakrojonym programem badań. Objęto nimi przede wszystkim wnętrze budynku szpitalnego oraz częściowo przyległy do nie» teren od zachodu 1 południa. Prace wewnątrz szpitala miały charakter rozpoznawczy, gdyż dotychczas nie było ono dostępne dla badań. W nawie zlokalizowano 
Z wykopy, w któryoh odsłonięto posadzkę ceglaną. Wiązać ją należy z poziomem użytkowania budynku wzniesionego w drugim dziesiątku lat XVI w. Pod posadzką zalegała na piaszozystya oalou cienka war
stewka z zawartością fragmentów naczyń późnośredniowiecznych, byó może z XV w*

W wykopie zlokalizowanym w bliskośol przejścia do kaplioy św. Anny zaobaerowano w posadzce prostokątną, starannie wstawioną łatę· Po zdjęciu cegieł w toku eksploracji natrafiono na drewnianą trumnę bez wieka zorientowaną po osi wschód-zachód· Zawierała ona całkowicie zetlały szkielet prawdopodobnie mężczyzny·Dzięki bujnym, rudawym włosom zaohowała się część kaloty· N1· 
stwierdzono żadnego wyposażenia, co uniemożliwia wydatowani· pochówku.

Bksploraoja całej powierzchni przedsionka 1 oześci nawy pod chórem doprowadziła do odsłonięoia ceglanych reliktów wcześniejszego założenia architektonicznego* Natrafiono na korytarz piw
niczny oraz achody prowadzące z- poziomu parteru Jak też na dwa 
pomieszczenia odchodząoe na południe od wspomnianego korytarza.


