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- 227 o Inku od płn. ściany kośoloła parafialnego do skraju skarpy ц
kierunku północnym. W świątku aa zniwelowaniem oraz przemie
szaniem warstw w taj osęśol wzniesienia /prawdopodobnie w okra
sie budowy kośoloła parafialnego/ zaohowały alę tutaj jedyni#
nikłe resztki warstwy wczesnośredniowiecznej datowanej nlellosnyml ułamkami oeramlkl na H - X I I wiek. Z tego czasu pochodzi
także część odsłoniętej• opalonej konetrukojl drewnianej /budy
nek?/ zniszczoneJ przez fundament zbudowany z polnych kamieni.
Stanowleko 3
Bardziej intensywną warstwę wczesnośredniowieczną uohwyoono w wykopie sondażowym założonym na wzniesieniu, po przeoiwnej
Itrolle drogi, zwanym Księżą Odrą. a zajętym niegdyś przez osadę
podgrodową. V warstwę tę datowaną orlentaoyjnla na XI-XII wiek
wkopane zostały pochówki szkieletowe. Dwa z nich należą do okre*
su wozeenośrednlowledsnego. Przy jednym za szkieletów znalezio
no nóż. Poza tym na wykopie w pobliżu płd. brzegu skarpy odsło
nięto negatywy murów wypełniona kamieniami narzutowymi 1 kawałkurni cegieł gotyckloh. Należą one. jak alą wydaja, do bliżej
ni-określonej gotyckiej budowli. Badania trwały od
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Zabytków w Warszawie

r-Hdnnla prowadziła mgr Teresa Kieranowska.
Fini.n: ował WKZ w Warszawie. Drugi eezon
b r>an. Osadnictwo wczesnośredniowieczne 1
średniowieczne /Tli-XV w./ oraz nowożytnei
SI r.civ osadnictwa z okresu hals z ta akiaga.
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Prace wykopaliskowe prowadzono na stan. 4 usytuowanym na
terenie dawnego podgrodzia, między E pierzeją Rynku a murem
otaczającym od zachodu kościół parafialny. Powierzchnia 3 wyko2
pów wynosiła łącznie 40 m . Miąższość warstw kulturowych osią
gała od 0,70 m do 2,70 m. W wyniku prac uzyskano dalsze materia
ły do dziejów osadnictwa wczesnośredniowiecznego na tym terenie
od VII wieku po wiek XV.
Poza sporadycznie występującymi ułamkami naczyń kultury
grobów kloszowych, znajdowaneml w plasku calcowym, najstarszym
obiektem jest wypełnlsko budynku częściowo wgłębionego w caleo
o rzucie zbliżonym do owalu, o wymiarach 1,60 z 2,80 m?/częśó
3 wypełnlska zniszczona/. Wypełnlsko w przekroju nieckowate za
wierało ułamki naczyń z YII-YIII wieku, kości zwierzące 1 pozos
tałości paleniska. Występujące w pobliżu w dużym rozrzucie uła
mki naczyń z tego okresu świadczą być może o istnieniu tu osady«
Odsłonięto częściowo 2 budynki półziemiankowe z XI-XII
wieku, o rzucie zbliżonym do prostokąta, o wymiarach % 2 0 m z
4,5 m?, 4 z 5»5 m?. Budynki były wkopane w caleo na głęb. 1,20
m, 1,40 m, konstrukcje śoian miały zapewne plecionkową, o ozem
świadczyły by ślady kołków usytuowane wokół wypełnlsk* W wypeł
ni skach znaleziono ułamki naozyń i kośol zwierzęcych. Z tego
okresu pochodzi też jama gospodarcza o średnicy 1,60 m z ułam
kami dużego naozynla zasobowego. Wszystkie 5 obiekty stanowią
część zabudowy podgrodzia XI-XII-wlecznego grodu usytuowanego
na wzgórzu zamkowym.
Zapewne z XIII wiekiem należy łąozyó zarys budynku naziem
nego o rzucie prostokąta częściowo odsłoniętego. Z przełomu
XIII/XIV wieku pochodzi jama odpadkowa. W XIII wieku wykopany
został rów częściowo wyeksplorowany, na dnie którego na głęb.
2,70 m znaleziono kawałki zwęglonego drewna . Rów ten stanowił
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zapewne ozęśó umocnień obronnych zamykająoych dostęp od zaohodu do podgrodzia usytuowanego przy XII-XIV wieoznym grodzie po
świadczonym na wzgórzu zamkowym. Zniwelowanie rowu przypada na
wiek XIV i łąozy alę zapewne ze zmianą systemu obronnego nowo
powstałego murowanego zamku.
Z XIV wieku pochodzą ślady palenisk, służących zapewne do
wytopu żelaza, z dużą ilością żużli i stopów, przywartych do
ułamków naczyń. Z ostatniego wieku średniowiecza pochodzą 3 bu
dynki mieszkalne o konstrukcji zrębowej, podplwnlozone, noszące
ślady pożaru. Budynki te należą już do nowego układu przestrzeń*
nego Czerska 1 wohodzą zapewns w obręb późno średniowiecznego
miasta*
Do najmłodszego poziomu osadniczego, wyróżnionego na bada
nym odoInku należy bruk z kamieni polnych 1 cegły gotyckiej, zalegająoy na grubej podsypce ziemi z pisakiem, który pochodzi
zapewne z XVI-XVII wieku. Układ jego potwierdzał by istnienie
nie czytelnego dziś w terenie połączenia drożnego między ulloaml Rybacką a Mostową, ldąoego może po linii dawnych urządzeń
obronnych podgrodzia.
Planowana kontynuacja badań na tym stanowisku pozwoli wy
jaśnić bliżej funkcje rowu i uściślić chronologie i powiązania
odsłoniętych obiektów.
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