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i poziomem posadzek, jak też przewiązany z nim fragm ent m uru, 
biegnący po o si wschód-za chód. Fazę jego budowy dokumentował 
m ateria ł ceram iczny na XIII-XIV wiek. Odkryto również posadowie
nie bram y, której fragm enty czytelne s ą  w licu ściany zachodniej·
W odległości 7 m od lica tej ściany uchwycono kamienny narożnik 
fundamentu gospodarczego budynku z XIX wieku.
W pozostałych dwóch wykopach / 2 ,4 /  odkryto fragm ent murów wraz. 
z poziomem posadzek i relik tam i urządzeń ogrzewczych datowanych 
m ateriałem  XV ni-wiecznym . Tutaj też uzyskano kontynuację odkry
tego wcześniej w wykopie 3 m uru i fundamentu ściany zachodniej 
"domu Opata" wraz z nawarstwieniam i kulturowymi z XEGhXIV wieku. 
Od strony zachodniej odsłonięto również fragm ent szerokiego m uru 
ceglanego na fundamencie kamiennym będącym zapewne zamknięciem 
budynku. We wnętrzu, zagruzowana piwnica z posadzką ceglaną dato
wana jes t m ateriałem  późnorene sans owym na XVII wiek. Poniżej za
legały warstwy średniowieczne. Na zewnątrz tego muru odsłonięto 
dwa poziomy bruków kamiennych a pod nimi duże wykopy budowlane.

Badania będą kontynuowane.

KRAKÓW P P  Pracow nie Konserwacji
S tare Miasto Zabytków

Pracow nia Archeologiczno-
Konserwatorska
Oddział w Krakowie

Badania prowadzili m gr Teofil Dębowski, 
m gr Eligiusz Dworaczyński, m gr Halina 
Ginter, m gr Czesława Kozak, m gr Krystyna 
Kruczek, m gr M arian Myszka. Badania finan
sował Zarząd Rew aloryzacji Zespołów Zabyt
kowych m .Krakow a. T rzec i sezon badań.
Zabudowa atarom iejska. Chronologia: od XIV 
do XIX wieku.

W 1978 r .  kontynuowano całoroczny nadzór archeologiczny przy  
pracach ziemnych w ram ach prac górniczych przy zabezpieczaniu 
podłoża pod Starym  M iastem . P race  górnicze m ające na celu rozpoz
nanie podłoża pod zabudową starom iejską  oraz prześledzenie etanu 
zachowania fundamentów budynków i wykonanie p rac  zabezpieczają
cych rozpoczęto pod koniec 1976 roku.

Zarejestrow ano znaczną ilość  danych dotyczących poziomów 
użytkowych w poszczególnych częściach Starego M iasta.

W kilku sondach uchwycono średniowieczne warstwy osadnicze, 
które dostarczyły dużej ilości ceram iki, w tym kilkadziesiąt całych
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naczyń /u l.Szew ska 12 /. W wykopach nadzorowanych na ul.K anonicz
nej i Senackiej /b lok 37, 38 1 39/ odsłonięto dobrze zachowane naw ar
stwienia kulturowe z widocznymi poziomami ulic i bruków o raz  z c ie
kawymi elem entam i archttekonlcznym l, sięgające ХШ wieku.

Nadzór prowadzonych p rac  ziemnych je s t aktualnie kontynuowany.

KRAKÓW-STARE MIASTO pa trz
t G rzegórzki wczesne średniowiecze

KRUSZWICA pa trz
woj.bydgoskie wczesne średniow iecze
Stanowisko 2

Muzeum Zamkowe 
w Malborku

Badania prow adzili m gr Joanna Pawłowska 
1 m gr Antoni Pawłowski /au to r sp raw ozdania/. 
Finansowało Muzeum Zamkowe w M alborku.
Drugi sezon badań. Zamek kapituły pomezań
skiej

Badania prowadzono w obrębie nieistniejącego skrzydła połud
niowego zamku.

Odsłonięto wiązkę sldeplenną w é elanie północnej skrzydła po
łudniowego, f ila r  środkowy oraz fragm ent wiązki sklepiennej w śc ia 
nie środkowej, świadczące o istnieniu sklepienia krzyżow o-żebrow e
go, analogicznego, jak w zachowanej p a rtit  piwnicznej skrzydła 
wschodniego. Odkryto fila r  krużganka skrzydła południowego od s tro 
ny dziedzińca. Stwierdzono pierw otny poziom posadzki o raz  Istn ie
nie schodów murowanych, prowadzących z naroża północno-wschod
niego piwnicy na m ur środkowy 1 wewnątrz niego, k tóre wiodły do 
pom ieszczeń przyziem ia.

Oprócz reliktów architektonicznych natrafiono na w arstw ę kul
turow ą z fragm entam i ceram iki datowanymi na 2 połowę XIII wieku, 
pośw iadczającą istnienie osadnictwa poprzedzającego założenie zam 
kowe.

Badania dostarczyły inform acji dotyczących pierwotnego ukształ
towania wzgórza, na którym wzniesiono zamek.

Na dziedzińcu, jprzy m urze północnym skrzydła południowego 
/wykq> П /7 8 /, poniżej średniowiecznego poziomu dziedzińca, odkryto 
skarb  brakteatów krzyżackich, liczący 234 monety z końca ХШ-XIV 
wieku.

KWIDZYN 
w oj.elb ląskie


