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z istnieniem warsztatów kowalskich. Dane archeologiczne zgodne są z ustaleniami histo
ryków Lublina, którzy ulicę Jezuicką wiążą z dawną ulicą Kowalską w obrębie miejskich 
murów obronnych.

Odkiyte pozostałości zabudowy od strony ul. Jezuickiej i warstwy jej rujnacji wskazują, 
że prawdopodobnie w w. XVII na skutek pożaru zniszczona została północna pierzeja ulicy 
na wysokości obecnej ul. Jezuickiej 16. Przypuszczenie to wspiera fakt, że na planach 
Lublina z XVIII i XIX w. nie zaznaczono w tej części miasta żadnej zabudowy. Dokładne 
jednak rozpoznanie podziału i charakteru zabudowy tylnej działki będzie możliwe dzięki 
odsłonięciu zasypanych piwnic. Względy konstrukcyjne i bezpieczeństwa z tym związane 
powodują, że leży to poza zasięgiem możliwości ekipy archeologicznej.

Badania do czasu podjęcia próby zagospodarowania tego terenu nie będą kontynuowane.

M orąg, s t. □  ARCHEO-ADAM
gm. loco, woj. o lsz tyńsk ie

Badania i nadzory prowadził mgr A. Mackiewicz. Finansowane przez 
Przedsiębiorstwo Ushigowo-Handlowo-Produkcyjne „Alfa” Sp. z o.
o. {inwestor pośredni) w Morągu. Pierwszy sezon badań. Stare mia
sto, osadnictwo średniowieczne i nowożytne, XIV-XEX w.

Prace archeologiczne w Morągu na st. II — wykopy 11 i 12a-12d — objęły swym 
zasięgiem teren działki po rozebranym budynku u zbiegu ulic Herdera i Kościelnej oraz 
wykopy pod kanalizację deszczową i odwadniającą realizowanej inwestycji. Prowadzono je 
od 29 sierpnia do 2 listopada 1994 r. w dwóch etapach:
Etap I — badania archeologiczne u zbiegu ulic Herdera i Kościelnej, czyli wykop oznaczo

ny numerem 11 w obrębie st. II. Granice wykopu określał plan realizacyjny nowo projek
towanego budynku oraz granice budynku rozebranego, tak więc miał on kształt nieregu
larny i wymiary ca 13 x 25 m. Prace w jego obrębie trwały od 29 sierpnia do 27 września 
1994 r.
Etap Π —- nadzory archeologiczne nad wykopami pod kanalizację deszczową i odwadniają
cą dla realizowanej inwestycji. Prace te z przerwami trwały od 23 września do 2 listopada 
1994 r. Wykop pod kanalizację oznaczono numerem 12 w obrębie st. II. W sumie zadoku
mentowano 4 odcinki wykopu oznaczone literami od a do d.

W wyniku przeprowadzonych prac zarejestrowano między innymi relikty prymitywnej, 
średniowiecznej zabudowy drewnianej, głównie we wschodniej i zachodniej części wykopu, 
oraz fragm. zabudowy w części środkowej wykopu, przy profilach południowo-zachodnim 
i północno-wschodnim. Średniowieczną proweniencję odsłoniętych reliktów potwierdziły 
badania dendrochronologiczne, które zostały przeprowadzone przez dr. M. Krąpca z Kra
kowa. Badania te wykazały, iż odsłonięte konstrukcje można datować na 1. poł. XIV w., 
a  więc okres lokacji miasta. Ponadto uchwycono pierwotny poziom w postaci bruku ka
miennego ułożonego bezpośrednio na calcu w części południowej wykopu. Ciekawym ele
mentem jest także studnia drążona z pnia dębowego, odkryta przy profilu południowo-za
chodnim na 9-ym metrze, a także beczki drewniane wkopane w ziemię w obrębie 
budynków mieszkalnych, służące prawdopodobnie jako spiżarnie (niestety były one opróż
nione). W zachodniej części wykopu, w obrębie budynku drewnianego natrafiono na pozo
stałości latryny o wymiarach 1,8 x 3 m, z której pozyskano znaczną ilość zabytków, i to 
zarówno z surowców organicznych, jak i nieorganicznych. Budynek, w obrębie którego 
wystąpiła latryna, mial wymiary 4,8 x 4 m. Niewielki byl również budynek we wschodniej 
części wykopu — jego powierzchnia nie przekraczała 12 m . W obrębie wykopu 11 natra
fiono także na średniowieczną latrynę zbudowaną z dwóch ustawionych jedna na drugiej 
beczek klepkowych. Wystąpiły tu  także 2 latryny, które należy określić jako współczesne, 
W obrębie wykopu 12d zarejestrowano średniowieczną lodownię, w której zalegały m.in. całe 
naczynia średniowieczne. Niestety, niewielka szerokość wykopu usytuowanego na drodze 
dojazdowej do budowy oraz stojący na jego skrąju duży silos na cement uniemożliwiały
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całkowitą eksplorację tego rzadkiego rodząju malej architektury gospodarczej, jakim jest 
lodownia, ale i tak pozyskano z niej 14 całych lub tylko nieznacznie uszkodzonych naczyń.

Tak więc oprócz reliktów średniowiecznej zabudowy z wykopów 11 i 12a-d pozyskano 
bardzo liczny i niezwykle ciekawy ruchomy materiał zabytkowy w postaci: ceramiki naczy
niowej (kilkadziesiąt całych i dużych fragm. naczyń dających możliwość rekonstrukcji 
formy), przedmiotów ze skóry (fragm. obuwia, pochwa miecza, fragm. kaftanów, rękawic, 
fragm. zdobionej pochwy noża), przedmiotów drewnianych (beczki, fragm. mniejszych 
i większych naczyń klepkowych, fragm, toczonych talerzy, łopata piekarska, mątewka, 
koryto, kijanka), zabytków metalowych (noże, tasak, brzytwa, klucz, fragm. ostróg, po
mocnik kowalski, gwoździe), nielicznych fragm. przedmiotów szklanych, czterech przęśli- 
ków tkackich, malej kulki glinianej (do gry?), fragm. grzęzidla do sieci, oraz wióra z krze
m ienia czekoladowego, którego z całą pewnością nie można wiązać z okresem 
funkcjonowania miasta, lecz być może z kulturą kurhanów zachodniobaltyjskich. Na 
uwagę zasługuje fakt bardzo nikłego udziału procentowego kafli w ogólnej masie zabytków 
(zaledwie kitka fragm. kafli miskowych). Generalnie wszystkie pozyskane zabytki można 
określić jako średniowieczne, co potwierdziły także badania dendrochronologiczne 
(wszystkie daty mieszczą się w ramach 1. pol. XIV w.). W obrębie wykopu 11 mamy do 
czynienia z nawarstwieniami kulturowymi związanymi z początkiem osadnictwa na tere
nie miasta Morąga, a więc z 1. pot. XIV w. Brak wcześniejszych wyznaczników chronolo
gicznych nie wyklucza oczywiście faktu obecności w tym miejscu osadnictwa wcześniejsze
go, o czym istnieją wzmianki w materiałach źródłowych, jednak należałoby się go 
spodziewać w kierunku bardziej na północ i północny wschód od badanego rejonu, czyli 
w kierunku rynku. W rejonie objętym badaniami znalazł potwierdzenie peryferyjny 
w swym charakterze obszar pierwotnego osadnictwa miejskiego. Uzyskane daty potwier
dź ąją m.in. fakt lokacji miasta w 1. 30. XIV w. Nie potwierdziło się natomiast ewentualne 
osadnictwo z końca ΧΙΠ w., co sugerowali niektórzy autorzy. Prowadzone badania wniosły 
wiele nowych informacji dotyczących początków miasta i jego pierwotnego rozplanowania.

Dokumentacja znajduje się w archiwum Państwowej Służby Ochrony Zabytków w Ol
sztynie oraz w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie (wraz z materiałami).

Nowe M iasto  n ad  W artą, s t. 2 Muzeum Regionalne w Jarocinie
gro. loco, woj. p o zn ań sk ie  
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Badania prowadził doc. dr hab. Ryszard Grygiel przy współudziale 
mgr mgr Eugeniusza Czarnego i Bogdana Walkiewieza. Finansowane 
przez Urząd Gminy w Nowym Mieście, Muzeum Regionalne w Jaro
cinie i Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi. Drugi sezon 
badań. Grodzisko stożkowate.

Stanowisko składa się z grodziska stożkowatego otoczonego wałem i fosą oraz podgro
dzia od strony wschodniej grodziska. W 1994 r. założono 2 wykopy o łącznej powierzchni 
40 m w zachodniej części grodziska. W części wschodniej wykopów stwierdzono występo
wanie do głębokości ok. 2 m zwaliska piwnicy murowanej budowli z XVÏ-XVII w. Poniżej, 
do głębokości 4,2-4,3 m, znąjdowała się piwnica średniowiecznej wieży obronno-mieszkal- 
nej. Zaobserwowano ślady belek tworzących południową i północną ścianę budowli. Wieża 
o wymiarach ok. 6 x 6 m posadowiona byta w zachodniej części stożka. Z zabytków oprócz 
ceramiki wystąpiły militaria: belty, hak do napinania kuszy, orzech do kuszy, fragm. zbroi 
(kirys folgowy, 1350-1400?).

Odkryte budowle można powiązać ze źródłami historycznymi. Wieża XIV-wieczna 
stanowiła zapewne siedzibę pierwszych właścicieli Nowego Miasta — Dołiwów. Budowla 
murowana związana jest zapewne z rodziną Rozdrażewskich herbu Doliwa, właścicieli 
Nowego Miasta od końca XI do pol. XVII w.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Regionalnym w Jarocinie.


