Leszek Kajzer
Działoszyn, woj. sieradzkie, St. 6,
AZP: 80-46/9
Informator Archeologiczny : badania 23, 84

1989

Patt* Sraklmritett

S4

budynku. Badanie Śmietniska j*k co roku ęrzynłosto kilkaoaicje tyjjęcy fragmentów p ó iao i red ni w iecznych
i wczesno nowożytnych naczyû glinianych oraz organicznych odpadków kuchennych.
Materiały i dokumentacja znajdują się w PAK PKZ GWarszawa.
Badania prawdopodobnie będą kuatyan»w*MC.
Działoszyn, woj. łk ra d z k ic ,
St. 6 , A /.P: »0-46/»

Wojewódzki Kon serw »tor Zabytków Biuro
Dokumentacji Zabytków w Sieradzu______

Badania prowadził doc. dr h a k Leszek Kajzer. Finansował KZA w Sieradzu. Pierwszy
sezon badań. Siatkowaty kopeć otoczony wodą.
Celem prac o charakterze weryfikacyjao-sondażowyra było poznanie i w stępie zbadane kopca, odkrytego
w 1962 r. priez dr H. Wi klaka i okrćilooegojako stanowi s ko archeologiczne pttnoiredniow ieczne lub nowożytne
(Działoszyn sL 6). Kopiec o Średnicy ofcoio 20 ra i wysokoid około 2,5 in leżący w it öd nadwarciańskich ląk
ulokowany jest w centrum stawu. Znajduje a>ę około 350 m na południowy zachód od nunierystycznego pałacu
zbudowanego okoio roku 1600 przez Andrzeja 1 Kiaozwęk Męciiskiego.
Wykonano 3 wykopy sondażowe o łącznej powierzchni 22 m! i orientacyjnej kubaturze 48 m3 oraz ciąg
odwiertów drążonych ręcznym Swictera strzemiączkowyro. Uzyskano przekrój kopca, wzdłuż osi N-S. o długoid
19 ra. Zgromadzono nieliczny (37S sztuk) zbiór zabytków ruchanych: głównie ułamków szkła <200 fr.) ceramiki
naczyniowej (140 fr), kafli (20 fr.). koici zwierzęcych (13 fr.).
Stwierdzono, że obiekt nie kryje w tobie reliktów renet ans owego dworu murowanego, powstałego w 1536 г.,
którego istnienie w tyra miejscu zakładała starsza literatura. Nasyp powstał na naturalnej piaszczystej kępie, ktürej
brzegi w celu umocnienia wymoszczono drewnem 1 faszyną, a podstawę zbudowano z gruzu rozbiórkowego,
wywiezionego zapewne przy okazji remontu pałacu. Oprócz cegieł „placówek" występowały w nim ułamki
póJtncre ne lam owych kafli piecowych N* kepcu usypanym w drugiej połowie XVIII w. stal budynek drewniany,
którego długoió (po m i N-S) nic przekraczał* ó.S m. Następnie w drugiej połowie XIX w. funkcjonowała tu,
wspomniana przez starszych nuozfaùcûw , dworska altana.
Wykopanie stawu i usypanie kopca łączyć należy z ożywioną działa] noSdą inwestycyjną wychowanka króla
Stanisława Leszczyński ego. starosty wieluńskiego Stanisława z Kurozwęk Męcińs kiego Dokonał on rozbudowy
pałacu w Działoszynie, ukształtowania parku i uporządkowana jego otoczenia.
Sądzić należy, i t koncepcja ukształtowania szerokiego zaplecza pałacu (okolonego ogrodem francuskim)
i parku (wraz z kopcem) by h efektem iwiadomego zastosowania piani stycznej my Ot ogrodowej epoki OSwiece nia.
Materiały i dokumentacja po opraccwaniu przekazane zostaną do WKZ w Sieradzu.
Badanbs zw tały zakończone.
Elbląg S tare M iasto,
SL 18, AZP; 15-5UZ3

P.P. Pracow nie K onserw acji Zabytków
Oddział w GdaAsku Pracownia Archeologii
Miast

Badania prowadzili m gr mgr Grażyna Nawrolska i Andrzej Gołębiewski pod
kierunkiem Tadeusza N aw rolikiego (autor spraw ozdania). Finansow ał WKZ
w Elblągu. Dziesiąty iczon badań. Miano Średniowieczne i ncwożytne (1237-1945).
Prowadzono badania w wykopie o powierzchni 580 m ' założonym w obrębie podwórek działek przy ulicy
Rybackiej 34-36 i ul. Masztowej 10-11. W ten sposób rozpoczęto poznawanie centralnej partii miasta, bowiem
prace toczyły się na terenie bloku zabudowy położonym bezpośrednio po północnej stronie koicioła iw. Mikołaja
Po odsłonięciu wszystkich murów na podwórkach, usunięto nowożytne, płytko posadowione relikty murow
ane, pozostawiając czysty układ gotyckiej zabudowy. Badane podwórka zajratwały około 16-18% powierzchni
całej parceli, z wyjątkiem działki Rybacka 34. gdzie podwórko stanowiło prawie 27% parceli, kosztem przeci
wległej działki od ul. Masztowej. Działki od ul. Rybackiej osiągnęły głębokość 23,60-27,60 m (ca i ,5-6,5 pręta
nowocheł mińskiego) przy zróżnicowanych szerokościach: od 5,40 do 7,70 m. Nieco płytsze były od ulicy
Masztowej dochodząc do 21,50 m (ca 5 prętów), za to zdecydowanie szersze; 8,50-9,40 m. W obrębie każdego
podwórka obecne były oficyny o wymiarach: 3,20 x 3.40 m, 3 JO * 4,00 m lub 4,20 * 4.80 m. W tylnych partiach
oficyn, bezpośrednio przy tylnym m i i ze granicznym ulokowano mi* owa ne, ceglano-kamienne latryny. We wszyst
kich oficynach działek od uL Rybackiej znajdowały się piece.
N* nic wici kich. wolnych od zabudowy partiach podwórek ulokowano dodatkowe, tym razem drewniane
latryny niszczące niżej zalegające nawarstwienia i konsutikcje drewniane, Średnio na jedną parcelę przypadały
2 latryny.
Szczególnie istotnym dła poznania form budownictwa elbląskiego było oderyde na działce Rybacka 34 relik
tów murowanej wieży mieszkalnej — uw . „Kemenate". Bezpośrednio za tylnym murem kamienicy zadtowały się
3 kamienne raury o grubofci 1,00-1.20 m wyznaczające zarys budowli o wewnętrznych wymiarach 4,80-3,6 m
(drugi wymiar niepełny).
Po wyeksplorowaniu nawarstwień związanych z użytkowaniem murowanej zabudowy, na wszystkich pod
wórkach odkryto poziomy konstrukcji drewnianych. Ogółem odsłonięto 4 poziomy zabudowy inaczej jednak
zorganizowanej na działkach od ul. Masztowej i ul. Rybackiej. Na działkach należących do ul. Masztowej budynki
drewniane tworzyły linię wysuniętą ca 3 m od tylnych murów gotyckich kamienic. Trudno w tej chwili orzec, bez
badań we (rontowej częici kamienic, czy domy drewniane były głębsze, czy też organizacja zabudowy działki

