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110 Okres nowożytny

występowa! m aterial ceramiczny i szkło butelkowe. Warstwa nowożytna w całości niszczy
ła wcześniejsze, wczesnośredniowieczne ślady osadnictwa, po świadcz one jedynie nieliczny
mi fragm. ceramiki. W kilku miejscach zachowały się resztki m uru budynku poklasztorne- 
go z XVII w, oraz fragm. przypory południowej szczytowej ściany budynku.

Najciekawszym odkryciem było natrafienie na południowym stoku wzgórza na fragm. 
fosy z okresu wczesnego średniowiecza. Strop fosy zniszczony został w trakcie wyrówny
wania wzgórza w czasach nowożytnych. Przebadano odsłonięty odcinek fosy o długości 
11 m. W najszerszym miejscu strop fosy dochodził do 3 m, a głębokość do 1,5 m. W prze
kroju miała ona kształt niecki silnie zwężającej się ku dołowi. W jej wypełnisku natrafiono 
na bardzo liczny m ateriał ceramiczny datowany na XII-XIII w. oraz dużą ilość kości 
zwierzęcych.

E lb ląg -S ta re  M iasto — patrz: późne średniowiecze
G logów-Ostrów  Tumski, st. 2, gm. loco, woj. legnickie — patrz: wczesne średniowiecze 
Gniezno, st. 22 (jezioro Święte), gm. loco, woj. poznańskie — patrz: wczesne średniowiecze

G o rzk o w ice , s t. 1 U niw ersytet Łódzki K atedra Archeo-
gm . loco , w oj. p io trk o w s k ie  logii
A ZP 78-53/1

Badania prowadzili mgr mgr Aleksander Andrzejewski i Janusz Pie
trzak. Finansowane przez Urząd Gminy z Gorzkowicach. Pierwszy 
sezon badań. Fortalicja nowożytna.

Stanowisko n r 1, tzw. fortalicja, położone jest po wschodniej stronie drogi prowadzącej 
z Gorzkowic do Plucie. Obiekt uformowano przez wykopanie fosy o głębokości ok. 7 m 
i szerokości ok. 10 m, odcinąjąc koniec naturalnego garbu terenowego ciągnącego się 
wzdłuż rzeki Prutki. W ten sposób uzyskano formę terenową w kształcie prostokąta o wymia
rach 110 X 70 m. Od strony północnej znajduje się zagłębienie o głębokości 4 m poniżej 
powierzchni obiektu, wcinające się do jego w nętrza na 30 m wgłąb na szerokości 40 m.

Ogółem wytyczono i wyeksplorowano 29 wykopów o łącznej powierzchni 346,25 m 2 
i kubaturze ok. 300 m 3, z czego w zagłębieniu 10 wykopów o powierzchni 105,75 m . 
W ykonano także 101 odw iertów  szczelinowym św idrem  geologicznym, ułożonych 
w 5 ciągów.

Wykopy przebadane na powierzchni obiektu przyniosły wynik negatywny, tzn. nie 
odkryto warstwy kulturowej ani żadnych śladów zabudowy.

W wykopach eksplorowanych w obniżeniu natrafiono na relikty fundamentów muru
i jego negatywy. Odsłonięto budynek o wymiarach 27 x 12,5 m, którego funkcje m ilitarne 
wydają się być najbardziej prawdopodobne.

W wykopach znaleziono bardzo skrom ną ilość ruchomego m ateriału zabytkowego, 
który należy określić jako nowożytny, a nawet wręcz współczesny.

Wydaje się, że obiekt w Gorzkowicach jest nie skończoną realizacją, k tórą rozpoczęto 
budować w 1. pol. XVII w., a dalsze prace zostały przerwane przez wojny szwedzkie. 
Zamierzonego założenia nigdy nie ukończono, zaś budynek rozebrano.

Dokumentacja i m ateriały znajdują się w Państwowej Służbie Ochrony Zabytków 
w Piotrkowie Trybunalskim.

Badania zakończono.


