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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.
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Z obu wykopów uzyskano typowy średniowieczny m ateria ł c e 
ram iczny, fragm enty glinianych naczyń nowożytnych, ułamki kafli 
renesansowych i  barokowych, naczynia szklane z XVI-XV111 wieku 
oraz drobne przedm ioty metalowe codziennego użytku.

M ateriał przechowywany w Dziale Archeologii Muzeum Zam 
kowego w Malborku.

Badania będą kontynuowane.

LUBIN k/Kościana '* patrz
woj.leszczyńskie wczesne średniowiecze

MALBORK Muzeum Zamkowe
woj. elbląskie w Malborku
Zamek

Badania prowadził m gr Antoni Pawłowski. 
Finansowało Muzeum Zamkowe w Malborku. 
Drugi sezon badań. Zam ek krzyżacki z o sta t
niej ćw ierci XIII-XIV wieku.

Celem badań było uchwycenie pierwotnego poziomu fosy po
łudniowej Zamku Wysokiego, niewidocznych obecnie na dużej p rze 
s trzen i reliktów muru środkowego dzielącego fosę południową na 
dwie części, pierwotnych poziomów wysokościowych części północ
nej i  południowej, fosy południowej o raz  ewentualnych średniowiecz
nych reliktów mostu łączącego m iasto z zamkiem od strony połud
niowej.

W wyniku p rac  wykopaliskowych stw ierdzono, że pierwotny po
ziom południowej częśc i fosy był wyżej usytuowany w porównaniu do 
północnej częśc i około 2 m . Uchwycono stopę fundamentową m uru 
dzielącego fosę na dwie części, co pozwala na wysunięcie tezy * 
o istnieniu m uru środkowego na całej długości fosy południowej. 
Odsłonięto również murowany fila r  mostowy posadowiony na palach 
drewnianych, pochodzący jednak z czaeów nowożytnych. Być może 
w spągu nawarstw ień fosy -  dotychczas nie wy eksplorowanych -  
Istn ieją  s ta rsze  relikty konstrukcji m ostu. Prowadzone badania m ają 
doprowadzić do rekonstrukcji obwodu warownego zamku m alboreklego 
oraz umożliwić dokładniejsze wniknięcie w jego rozwój na p rze s trz e 
ni wieków.

Z założonych w tym roku trzech  wykopów /7 -9 /7 8 / uzyskano 
m ateria ł ceram iczny typowy dla późnego średniowiecza /XIV-XV w ./ ,  
jak również ułamki naczyń nowożytnych, fragm enty kafli renesanso
wych i barokowych, fragm enty szkła o różnej chronologii, kilkanaście


