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W wykopie 1/94 o wymiarach 5,8 x 1,5 i głębokości 3,2 m, usytuowanym w odległości 
130 m na wschód od „zamku”, w linii przebiegu jego ściany północnej, odsłonięto wyłącz
nie nawarstwienia średniowieczne i nowożytne. Poszczególne poziomy osadnicze były 
moszczone drewnem i osuszane, ponieważ teren w tym miejscu stanowił obszar akumula
cji erozyjnej. Nie odsłonięto żadnych elementów architektury murowanej.

W wykopie 2/94 o wymiarach 3,2 x 1,5 m i głębokości 1,9 m, odsuniętym od ściany 
wschodniej „zamku” na odległość 60 m, odkryto jedynie jamę z materiałem datowanym na 
XV w.

Wyniki badań ostatecznie wykluczają obszar 2awarty pomiędzy północną ścianą „zam
ku zupnego” a potokiem Storynka jako miejsce istnienia fortyfikacji miejskich.

Bytom , et. 2 Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
gm. loco, woj. k a to w ick ie  
AZP 96-16/— 
lub  96-47/—

Badania prowadzili mgr mgr Marian Pawliński, Dorota Podyma, 
Izabella Wójcik ((autorka sprawozdania). Konsultanci: doc. Jerzy 
Lodowski, prof, dr hab. Jerzy Rozpędowski, dr Cz. Lasota. Finanso
wane przez Urząd Miasta Bytomia, Urząd Wojewódzki w Katowicach 
i Muzeum Górnośląskie. Drugi sezon badań. Miasto średniowieczne.

Skoncentrowano się na dalszym rozpoznaniu układu nawarstwień w wykopie na płycie 
rynku, przylegąjącym od strony wschodniej do pierzei zachodniej. Założono także 4 wyko
py sondażowe (sondaż 2, 3, 4, 5). Łączna powierzchnia badań objęła 182 m2 (bez zabudowy 
murowanej). Po zdjęciu kolejnego poziomu bruku z głębokości 277,15-276,90 m n. p. m. natra
fiono na dwa średniowieczne kramy, w których produkowano i sprzedawano różne przed
mioty z drewna. Natrafiono także na dwa kolejne poziomy bruku, datowane materiałem 
ceramicznym na XTV-XV w. Bruk składał się z niezbyt starannie dobieranych kamieni 
wapiennych i miejscami nosił ślady napraw przez wypełnienie zagłębień dorzuconymi 
bezładnie kamieniami. Znikoma ilość materiału z XVI w. świadczy o tym, że poziom zawie
rający taki materiał został zniwelowany przed wybrukowaniem płyty rynku w XVII w,

W trakcie eksploracji naw arstw ień  pozyskano ok. 2500 fragm. ceram iki naczyniowej, 
fragm. kafli garnkowych i płytowych, znaczną ilość wyrobów drewnianych (3 kule, młotek, 
fragm. koła, naczynia klepkowe, łyżkę, 1 fragm. talerza). Szkło reprezentowały pojedyncze 
ułamki szyb i 1 fragm. stopki pucharu. Znaleziono ponadto 2 małe kulki kamienne i jedną 
wykonaną z nierozpoznanego tworzywa o twardości wynoszącej 7 w skali Mohsa. Na uwa
gę zasługują zdobiony kościany igielnik i kostka do gry. Licznie występowały także fragm. 
przedmiotów skórzanych, bliżej nieokreślone przedmioty żelazne i kawałki ołowiu. 

Materiał oraz dokumentacja znąjdują się w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. 
Badania będą kontynuowane.

Chełm, st. 99 — patrz: okres nowożytny
C hełm -S tare  M iasto, u). Krzywa — patrz: wczesne średniowiecze


