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a takie okucia trumien. Stwierdzono, i i  dzisiejszy mur cmentarza 
nieznacznie tylko ograniczał od wschodu pierwotny zasięg cmentarzy» 
ska, wyznaczony naturalnym zboczem wzniesienia.

W wykopie na zewnątrz murów obok nielicznych pochówków od
słonięto takie skupisko kości oraz pozostałości obiektów osadniczych 
z wczesnego średniowiecza i późniejszego średniowiecza.

LUBLIN, Stare Miasto P P  Pracownie Konserwacji
Blok VI Zabytków
Grodzka 24 i 26 Pracownia Archeologiezno-

Konserwator sk a 
Oddział w Lublinie

Badania prowadzili mgr Andrzej Hunicz 
/autor sprawozdania/ 1 Andrzej Rozwałka, 
Finansował Zarząd Rewaloryzacji Zabytko
wego Zespołu Miasta Lublina, Pierwszy 
sezon badań w bloku VI. Okres późnośrednio
wieczny i nowożytny.

Przystępując do realizacji badań w tej części Starego Miasta 
założono dwa wykopy /4,0 x 3, 0 m oraz 5,0 x 4,o m/ na tyfach po
sesji Grodzka 24 i 26, Jedn z wykopów zlokalizowano w obrębie skar
py, gdzie należy się spodziewać odkrycia mur u obronnego, a być może 
i  średniowiecznej uliczki podmurnej,

W wykopie zlokalizowanym na podwórku kamienicy Grodzka 26 
stwierdzono fundamenty istniejącej tu niegdyś zabudowy. Obok rea lizo 
wany był awaryjnie wykop dla celów geotechnicznych. Na głębokości 
około 6-7 ra natrafiono tu na znaczną ilość ułamków naczyń datowa
nych na XV-XVI wiek.

Prace będą kontynuowane,

LUBLIN -  Stare Miasto patrz
Blok VH ’ okres nowożytny

MALBORK Muzeum Zamkowe
woj. elbląskie w Malborku
Zamek - Dom Podstarościego

Badania prowadził mgr Mariusz Mierzwiński, 
Finansowało Muzeum Zamkowe w Malborku, 
Drugi sezon badań. Budynek murowany poło
żony na terenie zamku krzyżackiego /1 poł.
XIX w ., XV-XVIII w ./ .
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Badaniami objęto budynek o konstrukcji murowej założony na 
planie zbliżonym do prostokąta o wymiarach 12,68 x 25,05 m, znajdu
jący się po wschodniej stronie pr2edzamcza.

Celem badań było rozpoznanie najstarszej fazy budowlanej pierw
szego założenia, W czterech wykopach, usytuowanych wewnętrz obiektu, 
udokumentowano trzy spośród czterech wewnętrznych naroży hajstar
szej budowli. Stwierdzono brak fundamentów pod ścianami: północną, 
zachodnią i południową /wschodnia jest zarazem murem obronnym 
przedzamcza przylegającego do fosy/. Odkryto najstarsze wejście do 
budynku od strony zachodniej wraz z dobrze zachowaną konstrukcją 
progu. Wyznaczono pierwszy poziom użytkowy najniższej kondygnacji.

W dwóch wykopach usytuowanych na zewnątrz obiektu stwierdzo
no istnienie kontynuacji najstarszego założenia w kierunku północnym 
od obecnej budowli oraz odkryto ceglaną klatkę schodową wiodącą do 
najstarszego wejścia.

Badania pozwoliły na ustalenie 3 zasadniczych faz rozwojowych 
budynku i wyznaczenie ich chronologii: I faza powstanie budowli -  lata 
30-te lub 40-te XIV w .; II faza odbudowa /z pewnymi zmianami/ po 
zniszczeniu w czasie oblężenia Malborka w 1410 r , ; III faza przebudo
wa w związku z" przeznaczeniem budynku na browar - lata 40-te XVII 
wieku.

Do najbardziej interesujących zabytków ruchomych należą:'wapien
ny kapitel kolumienki /1 połowa XXV w,/ dekorowany 6-ma płaskorzeź
bionymi rozetkami, wapienne elementy drzwi i ościeży okiennych po
chodzące z Pałacu Wielkich Mistrzów /2 połowa XIV w, / oraz granito
wa kula armatnia o średnicy 12 cm, Znaleziono też liczne fragmenty 
ceramiki reprezentujące naczynia późnośredniowieczne /XIV-XV w./ 
i nowożytne /XV1-XVIII wi /, w znacznej większości typowe dla cera
miki Pomorza. Spośród wielu przykładów kafli wymienić należy 30 
fragmentów kafli garnkowych i miskowych /XIV-XVI w. /, 2 duże frag
menty kafli wnękowych z dekoracją figuralną /koniec XV - 1 połowa 
XVI w, / i 10 fragmentów kafli płytkowych /XVI-XVUI w./. Wszystkie 
stanowią materiał typowy dla terenu Pomorza.

Budynek będzie w najbliższym czasie całkowicie odbudowany.

M ateriał przechowywany jest w Muzeum Zamkowym w Malborku.

Badania zakończono.

MALBORK
woj, elbląskie
Zamek Podstarościego

patrz
uzupełnienia 1979

POLA GRUNWALDU, gm. Stębark 
woj; olsztyńskie
Stanowiska 1, lb  i 3 /Stębark/ 
i rejon Wielkiego Strumienia
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