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rozrzucone w mierzwie różnorodne elementy drewniane, w więk
szości nie obrobione. Brak było przy tym wszelkich pozosta
łości cegły lub zhprawy. Warstwa ta kończyła się ц góry pa
smem spalenizny. W następnym okresie w XIV wieku na warstwie
tej posadowione zostały dwa mury ceglane o szerokości 0,48 m
biegnące równolegle względem siebie, w odległości 2,30 m ze
wschodu na zachód* Z jednym z nich związany był Jakby komin,
rozebrany niemal do samego spodu. Pożar,, który w XV wieku
zniszczył budowlę, do której należały oba mury, pozostawił
2Q. cm grubą warstwę, zawierającą m,ln. profilowane cegły.
Wyżej, na wysokości 1,86 m, odsłonięto kamienny bruk i reszt
ki opartego na nim kolebkowego sklepienia - pozostałość duże
go, niskiego pieca /7/, zbudowanego między tymi murami w okre
sie nowożytnym
Ostatni wykop VIII-h usytuowano na podwórzu kamie
niczki Zamkowa 7, Jako kontynuację badań z 1979 r. Odsłonięto
w nim zachodni koniec znanego już wcześniej średniowiecznego
muru, który biegł ze wschodu na zachód środkiem tej działki.
Także w t y m wykopie stwierdzono występowanie leżącej na.calcu,
ΧΙΙΙ-wiecznej warstwy osadniczej, zawierającej elementy: drew
niane przy równoczesnym braku cegły i zaprawy. Spośród znale
zionych zabytków zwracają uwagę kościane relikty z warsztatu
rogowiarakiego. Strop tej warstwy został przypuszczalnie
zniszczony i obecnie sięga on do wysokości 1 m.
Przewiduje się kontynuację badań.
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/autorzy sprawozdania/. Finanso
wał WKZ w Elblągu. Oamy sezon ba
dań* Kaplica 1 szpital z XV-XX w.
Systematyczne prace wykopaliskowe zakończone zosta
ły w ubiegłym sezonie. Przedstawiane,stanowią zatem badania
uzupełniające. Y/ykonanie ich umożliwił postęp budowlanych
robót konserwatorskich, gdyż udostępnione zostały do poszuki
wań niektóre części obiektu. Dzięki temu założyó można było
wykop, który miał na celu ostateczne rozpoznanie rejonu połą
czenia nawy korpusu szpitala ze zlokalizowaną od wschodu kap
licą. Stwierdzono w nim, iż ceglana posadzka we wschodniej
części nawy z początku XVI wieku ułożona była tylko do linii
łuku tęczowego kaplicy i zakończona
tym miejscu rolką z
cegieł. Ma resztki ceglanych posadzek pochodzących z pierszego
założenia szpitala natrafiono też, w dotychczas niedostępnych
badaniom, dwóch środkowych pomieszczeniach północnego ciągu
cel. Zróżnicowanie sposobu układu cegieł w tych posadzkach
potwierdziło wcześniejsze obserwacje o prawdopodobnie większej
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