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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 okresie 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 wtym 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.
FROMBORK Wojewódzki Konserwator
woj.elbląskie Zabytków w Elblągu
Stanowisko 4
Kaplica św.Anny 1' szpital św.Ducha

Badania prowadzili: mgr Mirosława 
Gajewska i doc.dr Jerzy Kruppe 
/autorzy sprawozdania/. Finansował 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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szerokości piéîtwoÎûe^ nawy szpitalnej ni i; utrWalohtt; dp'dzié 
w przebudowie żr käöfcfi îjtfii w. Kawę wówczas zawęż^dOlłdPj^Cr o około 2 m* uifó/dk̂ dó:' tym samym poszerzeiüe» rôvfàbïègtypîj':

“ ' ' Swić̂ i“ i północnych po. około» ü  mV. Wé‘do niej. ©dl. pô3md^rvÆ^* * .wspobgiiaĥ ch:; pOś$e;ś̂ ęi|ęjiiach : odsłonię t o.· równi eż«f tmd^meąt '
.-, .   Ί4.к одcä>XVI ib for*

* W pracach'· omàwianego sezonu duż p i mi e j s Ca ? poświęb? 
cono ppdal; bad^i^ia,r|hitektonicznym i iń we n t aÎy^^ jlä 
wynikÇWv Def initywni ęwpkre é1ono na ich p ods tapie 
wсzeàÉLèjBzęgp budynku|gotyckiego wk omponowanégо1Пзtępiej > 
w początki· XVI w> w zachodnią część кorpusu fezp i ta| 
naleziphd: również dalsze otwory o kl enn e 1 / drz wlówel; w^gó tyę^ ̂ 
klej elewaćjl· cel północnych i południowych.’]

Dp programu ■■'poszukiwań ar chi t ek t oni с zi^ ph.· pal eta-Uv 
ło rówĥ eż; rozpOźńani|e iobu wapomnianychj ciągów . ce^n^.^ę^fe nych zi puĄktji : widz eniâV; zmian „jakie p owa fały;. w,*t rakh i ρ yp’rie=- 
biidowy. óbidktil;'гд chyïku 'XVII;*· Odnaleziohó^ślady^fppssci^.T 
nach dżdało^ćh»“fundamenty pieców ogrzewćzych, .kanałyj&o^· 
minowe * otWoryr’d^zwiowe i okienne, nia z ê £ści ennei'c!rązio,t]i©f';1 
ry po hèlkach; stropowych, dają zadowalające wyobrażeńie^^·, 
zakreaîd przep rówśdzpnych wówczas prac t budowlehych^Uzyąka*;' ne wyniki stahotrią· jjod’stawę d - - -ώ--ra. .oj«
podziału wewnętrznego) na cele 
rów i wyglądu/tych pomieszczeń
GNIEW Politechnika Gdańska
woj.gdańskie* ffydział^Architektury
Stanowisko' la· Zakład Historii Architektury
Zamek

Badania prowadzili, dr .Zofia Hołor' 
wińska i doc.dr Ryszard KassalskiT’ 
Finansował WKZ w Gda’ńskuiy Drugi K". 
sezon badań. Główny .budynek ?krąy~ 
żackiego zamku z XIII-ÎV wi·

Kontynuowano.badania na dziedzińcu zamkowym '/wy
kopy III/82, V-VIÏ*. X/ oraz przystąpiono dc {rozpoznawania 
stratygrafii’· gruntd:w piwni cuch /wykopy νΐΙΙ^'ΙΧ,ίΧΙ/^

ną
czarnegoV  ы и а  i i «  ^  v  ,« и я  "  p- ’ ■ Γ 7 ι" ”  — — — |/- * w  T  “  * t -  /1/dowę obecnego^ wąh eg (i zamku. Pozwoliło ;to/̂ ŝtffièrdzé-Î
nie ,, że występŁp^ł^ionajna obszarze całego’ .idziedżińca};1ayt; 
jej górna>p^^cłml|ii^róbniżała się lekko
37,05 do. 36>65Tm/h-.'p,imy/'‘. . Ceramika naczyniowa’ znajdywąna^ęj^ 
w tej' warst wié-iüaîitenêâie Gni e wu datowana -j est ̂ na.|bsiemd?.ie-  ̂
s ią te i la ta  Й Щ  wilękuU{Ódpowlada ,-ona cei^ ti реч'гапа js^àrszych * 
w&rśtw mie j skip^i еЩ пда eryzu j ą ją p ó źnô  ̂ recbi;owiębZj^(i 
forma przy materiaiejiiiÎ tiechnice w cz e a no sr/s d^^owiecznejgtr1


