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XV - JUII), Pod konieo XIII wioku przystąpiono do budowy zamku 
murowanego o którym posiadam; wzmiankę z 1295 roku« Z tego okre
su poohodzą oiekawe znaleziska z obrębu dzledzićoa« Stwierdzono 
istnienie dworskiej praoownl rogownlozej, znaleziono piękne oku
cie rogowe (najpewniej od ksiąg), fragmenty obuwia, przedmioty 
drewniane, oeramlkę i kośol« Zabytkiem o dużej wartoóol artys
tycznej jest płat kory brzozowej zdobiony wytłaozanymi motywami 
w postaoi zazębiająoyoh się kół 1 kwadratów (byó może oprawa 
księgi).

W 1308 roku wielki najazd Brańdenburozyków na Pomorze
zniszozył między innymi także Zamek w Dobrej« Wyraźne ślady na-

■

jazdu w postaoi spalenizny zanotowały warstwy osadnioze na 
dziedzlćou (wykop I)« W wykopie II (wsohodnia ozęśó zamku, przy 
bramie) w warstwie XIII wystąpiło kilka grooików, bełtów kuszy 
ze zbitymi o mur ostrzami, które można odnieść do tego samego 
najazdu«

Warstwy osadnioze z XIV 1 XV wieku wiążą się z lloznymi 
przebudowanlami i rozbudową zamku« Z olekawszyob zabytków zna
leziono w niob wieżę ezaobową« Wystąpiły też stosunkowo liozne 
ślady produkojl kowalskiej. W wykopaob związanyob wyłąoznle z 
arobltekturą odkryto relikty nieznanyob dotąd budowli, będąoe 
przedmiotem badać arohltektów i historyków sztuki. Badania w 
Dobrej będą kontynuowane w 1968 roku«

L 1 A O X, oom.Baubigny, IHKM PAM| l[.P,H«fe.w Paryżu
dep« OSte-d'Or, Pranoja

Badania prowadził prof.dr Andrzej Nadolekl, dr Tadeusz 
Poklewskl, I.M.Pesez i F.Plponnler, finansował - fe.P.H.fe. w 
Paryżu,



V wyniku kampanii taranowej 1967 r« uzupełniono od kry o la 

uozynione w latach poprzednich (1965 - 1966) uzyskując przede 

wszystkim szersze rozpoznanie rozplanowania przestrzennego osa

dy« Zagrody wohodząoe w jej skład były prawdopodobnie zgrupowane 

w dwóch równoległyoh szeregach, z któryoh wyższy przytykał bez

pośrednio do atóp wysokiego urwiska skalnego ("falezy'1) ograni

cza jąoego osadę od zachodu« W obu szeregach odkryto dotyohczas 

łąoznie 6 zagród, po których pozostały ślady w postaci reliktów 

budownl kamiennyoh, przeważnie wleloprzestrzennyoh, wznieeionyoh 

z surowego kamienia bez zaprawy murarskiej« W dwóch wypadkaoh 

natrafiono na progi drzwi 1 również w dwóoh na klepisko, które 

niegdyś stanowiło podłogę izby« Wszystkie zagrody wydają się so

bie współozeene (XIII-XV w«)9 aczkolwiek na stanowisku stwier

dzono także ślady mało intensywnego osadnlotwa z epok wcześniej

szych«

Materiał zabytkowy ruohomy składa się z kilku kompletnyoh 

naczyó i niezbyt licznych fragmentów przeważnie czarniawo-sza- 

rej ceramiki produkowanej na kole garncarskim (do rzadkich wy

jątków należą fragmenty naozytf polewanyoh i malowanych), dalej 

z przedmiotów żelaznyoh (gwoździe, podkowy, noże, sierpkl do 

olęoia winorośli, liozne klucze), z ulewie]u przedmiotów z me

tali kolorowyoh 1 z 2 monet z XIV w« (znalezionych zupewne na 

złożu wtórnym) oraz ze szozątków zwierzęcych (tcosci) i roślin

nych« Te ostatnie w postaoi licznych zwęglonych ziarniaków zbo

żowych, orzechów laskowych 1 fragmentów drewna wystąpiły przede 

wszystkim w Intensywnej warstwie pożarowej stwierdzonej we 

wnętrzu budynku (zagrody) II« Warstwa ta dostarczyła zresztą 

przeważającej ozęśoi ruchomego materiału zabytkowego (oprócz 

rodzajów w«w« znaleziono tu szczątki zwęglonej tkaniny)«
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Dla uzyskania psłnago obrazu badanej osady preoe powinny 
być kontynuowane w lataoh przyszłych.

G D A fi S K, Prawe Zakład Aroheologll Wielko-
(Główne) Miasto polski 1 Pomorza ihbm pav

w Gdaósku

Badania prowadzilli dr Andrzej Zbieraki 1 mgr Barbara
4

Lepówna, finansowało - Gdaćskle Towarzystwo Naukowe.

Przeprowadzano badania ratownioze przy ul.Ohlsbnloklej 48, 
na stanowisku 11. W wykopaoh Z - III, na głęb. 1 m n.p.m., 
a 4 m od pow. dzisiejszej ulioy, odkryto ńlady praooml szews
kiej (50 om gruba warstwa ćoinków skóry) oraz fragmenty zabudo
wy drewnianej, prawdopodobnie domu, (dranloe 1 legary). W niżej 
eksplorowanych warstwaoh, do głęb. 1,80 m poniżej poz. morza, 
napotkano pojedyóoze bierwiona, oleósze dyle, kołki pionowo 
wbite oraz faszynę. Warstwę kulturową grubośol 2,80 m tworzyła 
torfiasta ziemia z nawozem zwlerzęoym, trzciną i wiórami drzew
nymi. Kieliozny ruchomy materiał aroheologicsny stanowi cerami
ka późnośrednlowieosna toozona na kole. Są również fragmenty 
oeramlki późnośredniowiecznej z elementami zdobieó wozesnośred- 
niowleoznych 1 jeden fragment oeramlki wczesnośredniowiecznej 
z Х11-Х1Н wieku. Znaleziono także podeszwy butów ze spiczasty
mi nosami, silnie przewężone w środku. Kości zwlerzęoe, frag
menty aurowoa bursztynowego, nożyk żelazny, fragment ozdobnej 
blaszki miedzianej - dopełniają inwentarza zabytków.

W świetle przeprowadzonyoh badać nasuwają się następująoe 
wnioakit


