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Stanowisko: Zamek-Dziedziniec

Mazowiecki Ośrodeh Badań
Naukowych w Warszawie

Badania prowadzili mgr mgr Barbara i Marek Piotrows
cy. Finansowało Towarzystwo Miłośników Ziemi Mławs
kiej. Trzeci sezon badań. Grodzisko średniowieczne
/XII w ./.
Badania prowadzone były na dziedzińcu Zamku. Celem ich było uchwyce
nie stratygrafii stanowiska. Założono jeden wykop na środku dziedzińca zamko
wego o wymiarach 5 x 10 m. Stwierdzono występowanie dwóch poziomów bruku
a/ współczesnego i b/ z XVIII wieku. Poniżej wystąpiła warstwa czarnej zie
mi silnie zniszczona współczesnymi wkopami datowana dużą ilością ceramiki
od XIII do XVI w. Pod nią uchwycono zarysy chaty w przybliżeniu prostokąt
ne. W jej obrębie dwa paleniska 1 - przy profilu wschodnim, z dużą ilością
ceramiki, węgli drzewnych i polepy, oraz II - przy zachodnim krańcu chaty, z
zawartością dużej ilości zabytków ruchomych: ceramiki, 3 przęślików, w tym
jeden metalowy, szydeł kościanych. W okolicy paleniska U znaleziono naczyń
ko /tygielek?/, kościany haczyk rybacki, szklany paciorek, żelazny klucz kot
wicowaty. W obrębie chaty występowała ceramika XII-wieczna.
Pod warstwą silnie przepalonej czarnej ziemi ułożony był na głębokości
1,60 - 1,95 m bruk kamienny, niżej, około 10 cm, pod brukiem w części pół
nocno-wschodniej stwierdzono występowanie piasku stanowiącego calec.
Badania będą kontynuowane.

SZCZECIN - ZAMEK
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wszesne średniowiecze

ŚRODA 5LĄSKA
Plac Wolności

Wojewódzki Ośrodek Archer
logiczno Konserwatorski
we Wrocławiu
Badania prowadzili mgr Halina Śledzik i Antoni Paw
łowski. Finansował WOAK we Wrocławiu. Pierwszy
sezon badań. Materiały związane z miastem średnio
wiecznym.

Przeprowadzono badania ratownicze oraz obserwację nawarstwień kul
turowych w związku z prowadzonymi wykopami ziemnymi pod rury wodociągo
we w śródmieściu Środy Śląskiej * Zbadano jamę nieckowatą, głębokość oko-

-

266

-

io 1 m, której <*ypełnisko stanowiła glina ilasta, próchnica zmieszana z pias
kiem, próchnica ze śladami spalenizny, kamienie. Wy eksplorowano z niej
ułamki ceramiki siwej, fragmentarycznie zachowane wyroby z żelaza, szkła,
skóry oraz ułamki kości zwierzęcych. Obiekt pełnił funkcję janty odpadowej.
Podobne materiały do wyeksplorowanych w jamie, odkryto w zachowa
na^'warstwie kulturowej ciągnącej się na odcinku około 160 m, o miąższości
średnio do 20 cm. Wiązać je należy ze średniowiecznym miastem.

TORUŃ
Stare Miasto

Katedra Archeologii
Uniwersytetu im.Mikołaja
Kopernika w Toruniu
Badania prowadził mgr Andrzej Kola. Finansował
Miejski Konserwator Zabytków wToruniu. Piąty s e 
zon badań. Średniowieczna osadź miejska.

Kontynuowano prace wykopaliskowe prowadzone od kilku lat na te re 
nie Starego M iasta. Wykopy zlokalizowano w trzech punktach miasta. Wykop
pierwszy, poszerzający wykop budowlany, założono przy ulicy Podmumej 89.
Natrafiono tu na dużych rozmiarów, nieokreślone konstrukcje drewniane
oraz na drewniane szambo z XV-XVI w ., zawierające znaczną ilo ść cerami
ki, głównie naczyń oraz kafli garnkowych.
Wykop drugi o rozmiarach 4 x 6 m założono na zachód od tzw. Krzy
wej Wieży - w południowo-wschodniej części Starówki, bezpośrednio przy
średniowiecznym, obwodowym murze miejskim. Celem było wyjaśnienie, czy
istniały tu fortyfikacje, poprzedzające późnośredniowieczne umocnienia mu
rowane. . Przebudowy jakie zostały tu dokonane szczególnie w XVIII i XIX w.
całkowicie zmieniły pierwotny układ warstw kulturowych. Mimo eksploracji
do głębokości ca 4 m nie osiągnięto calca. Natrafiono natomiast na ceglane
relikty zabudowy nowożytnej.
Ostatnie dwa wykopy badawcze założono na terenie posesji przy ulicy
Rabiańskiej 16/18, w sąsiedztwie odkryć dokonanych wcześniej /w 1972 r . /
w oficynie domu przy ulicy Kopernika 15. Oba te wykopy posiadały rozmiary
5 x 4 m. Oprócz reliktów zabudowy ceglanej, późnośredniowiecznej i nowo
żytnej, natrafiono na trzy fazy późnośredniowiecznego budownictwa drewnia
nego z XIII-XIV w.Stwierdzono, że budynki posiadały konstrukcję zrębową,
natomiast odsłonięte w wykopach partie poza budynkami miały drewniane
wymoszczenia wykonane z grubych desek ułożonych na poprzecznych legarach.
W najniżej zalegającej warstwie kulturowej, na głębokości około 3,40 m wys
tąpiło znaczne skupisko ścinek skóry, ślad po istniejącej tu w drugiej połowie
XIII w. pracowni szew skiej. W obu wykopach calec zalegał na głębokości
3,50 - 3,60 m.
Badania będą kontynuowane.

