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Badania prowadzili m gr Aleksander Andrzejewski (autor sprawozda- 
nia) i d r Krzysztof Walenta, przy udziale studentów Katedry Arche
ologii Uniwersytetu Łódzkiego. Finansowane przez Państwową Służ
bę Ochrony Zabytków i Katedrę Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. 
Czwarty sezon badań. Grodzisko średniowieczne i dwór nowożytny.

Celem badań w 1992 r. było rozpoznanie wielkości obiektu odkrytego w sezonie ubie
głym. Przebadano 2 wykopy o wymiarach 5 x 5 m, wytyczone prostopadle do wykopów 
z 1991 r. Wykonano 37 odwiertów świdrem geologicznym na majdanie grodziska. Potwier
dzono istnienie następnych ścian — południowej i zachodniej — fundam entu kamiennego. 
Ściany fundam entu o gr. ok. I m  tworzą kwadrat o wymiarach ok. 7 x 7 m. Wewnątrz 
obiektu na dnie odkryto ślady zmineralizowanego drewna, dające się interpretować jako 
podłoga piwnicy. W części zachodniej wykopu odkryto pomieszczenie zachowane do wyso
kości 30 cm. Jego ściana północna wykonana była z okrąglaków drewnianych o śr. 6 cm, 
a  ściany wschodnia i zachodnia z cegły maszynowej współczesnej. Podłoga była wyłożona 
podobną cegłą. Część odkryta w wykopie miała wymiary 2 x 1 m. W pozostałej części 
wykopu pod ok. 20-30 cm warstwą próchnicy zalegała glina zwałowa. Uzyskano ruchomy 
m ateriał zabytkowy, głównie ceramikę naczyniową, który mieści się w ramach chronolo
gicznych od XIV do XVIII w. Najbardziej interesującym zabytkiem jest hełm żelazny typu 
„kapalin”, który można datować na XV w.

Badania będą kontynuowane.

L id z b a rk  W arm iń sk i, s t. XX Archeo-Adam
gm . loco , w oj. o ls z ty ń sk ie  
A ZP 16-62/—

Badania prowadzili: m gr mgr M. Birezowska (kierownik badań)
i A  Mackiewicz. Finansowane przez PKO Bank Państwowy I Oddział
w Olsztynie. Pierwszy sezon badań. S tare miasto, osadnictwo śred
niowieczne i nowożytne, XTV-XX w.

Nadzory archeologiczne prowadzono nad wykopami pod с. o., kanalizację, przewody
elektryczne i odwodnienie dla potrzeb budynku bankowego. Prace terenowe trwały od 5 V 
do 13 X 1992 r. Nadzorowano 6 wykopów, z czego rysunkowo zadokumentowano 5 (wykop
6 założono i wykonano w warstwie zasypiskowej powstałej w trakcie prowadzenia prac 
budowlanych i zadokumentowano go jedynie fotograficznie). Wykopy zostały dodatkowo 
podzielone na odcinki oznaczone osobno bądź literami alfabetu (2b, 2bi, За, 3b, 3c, 3d), 
bądź cyframi rzymskimi (wykop 4 odcinki I-VI). Podkreślić należy, iż prace ziemne pod 
fundamenty tego budynku (obszar o powierzchni ok. 600 m ) prowadzono bez nadzoru 
archeologicznego, pomimo że teren  jest objęty ochroną konserwatorską. Nadzorowano 
wykopy o łącznej dl. 307 m. Zadokumentowano 523 m3 profili i 50 m rzutów.

Uchwycono 4 poziomy stratygraficzne: calec, późnośredniowieczny, nowożytny i współ
czesny. Najciekawsze wyniki uzyskano na wschód od nowego budynku, gdzie uchwycono 
ślady intensywnego osadnictwa średniowiecznego, m.in. w postaci fragm. podwaliny z wbi
tych pionowo w grząski g runt pali, na których układano duże głazy oraz belki poziome, jak  
również zabudowy (elementy drewniane budynku w konstrukcji sumikowo-lątkowej), 
dużej miąższości nawarstwień kulturowych i licznego m ateriału zabytkowego.

W wykopie 2 znaleziono fragm. starej, drewnianej rury kanalizacyjnej o śr. pnia ok. 0,3 m 
i otworu ok. 0,1 m. Pod obecną ul. Kajki zadokumentowano fragm. piwnicy gotyckiej 
z zachowanym sklepieniem kolebkowym oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie fragm. „stu
dzienki" wykonanej z jednego pnia drewna drążonego wewnątrz. Być może w tym przy-


