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BRANIEWO-STARE MIASTO, st. 1, ul. Gdańska, kamienica nr 62, gm. loco, woj. elbląskie, AZP 
11-55/17 

miasto lokacyjne (późne średniowiecze po okres nowożytny) •	
Archeologiczno-architektoniczne badania wykopaliskowe, przeprowadzone we wrześniu i paź-

dzierniku przez mgr Joannę Pawłowską (ARCHEO, Prace ziemne i dokumentacyjne w Malborku, 
Urząd Miejski w Braniewie). Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię około 2 arów.

Odsłonięto relikty ścian i fundamentów kamienicy i zabudowy znajdującej się na jej zapleczu po 
wschodniej stronie. Kamienica została założona na planie prostokąta o wymiarach w świetle ścian 
7,20 x 16,80 m. Długość piwnic równa jest długości kamienicy, jedynie od strony wschodniej nie 
obejmuje pełnej szerokości, tylko 4,2 m. Ściany piwnic wykonane zostały w technice łączonej kamien-
no-ceglanej w wątku kowadełkowatym. Kamienną stopę fundamentową posadowiono w gliniastym 
podłożu. W ścianach podłużnych piwnic znajdują się wnęki z wrębami na drewniane półki. W odle-
głości 1,60 m od ściany wspólnej z kamienicą nr 60, w osi lizeny na ścianie wschodniej znajdowały się 
relikty dwóch filarów ceglanych, założonych na planie krzyża. Odległość między nimi wynosiła 2,40 
m. Na filarach i lizenach wsparte było sklepienie krzyżowe, po którym na ścianach zachowały się ślady, 
w postaci pach sklepiennych. Obejmowało ono 2/3 całej powierzchni piwnicy. Przy ścianie wspólnej 
z kamienicą nr 60 istniał korytarz ze sklepieniem krzyżowym i arkadowym otwarciem do wnętrza 
piwnicy. W północnej części ściany działowej między piwnicą wschodnią a zachodnią, przy ścianie 
wspólnie z kamienicą nr 64 znajdował się otwór drzwiowy. Piwnica ta miała sklepienie kolebkowe 
i ściany w znacznej części wykonane z dużych kamieni polnych na zaprawie wapiennej. W tej wschod-
niej ścianie znajdował się otwór okienny ze schodkowo ukształtowanym parapetem.

Po wschodniej stronie kamienicy, na jej zapleczu, odsłonięto relikty murowanego fundamentu, 
płytko posadowionego, biegnącego równolegle do ściany północnej kamienicy nr 60. Na nim wspierał 
się budynek przymurny o przeznaczeniu gospodarczym, długości 11,20 m i szerokości 2,7 m. Był on 
zapewne wykonany w technice muru pruskiego. Oprócz niego odsłonięto również fragment budynku 
drewnianego, znajdujące się na zapleczu kamienicy. Miał on około 5 m długości i około 3,5 m szero-
kości. Wykonano go w całości z grubych dranic.

W trakcie eksploracji zasypiska piwnic i nawarstwień kulturowych na zapleczu kamienicy znale-
ziono liczny materiał ruchomy w postaci butelek szklanych i kamionkowych, ułamków naczyń glinia-
nych, fragmentów kafli płycinowych i garnkowych, ciężarek do sieci oraz bliżej nieokreślone fragmen-
ty przedmiotów metalowych.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Elblągu.
Wyniki badań zostaną opublikowane w publikacjach Muzeum Zamkowego w Malborku.
Badania nie będą kontynuowane.

BRUDNÓW, st. 45, gm. Wieniawa, woj, radomskie, AZP 74-64 
osada wczesnośredniowieczna•	
osada średniowieczna•	
osada nowożytna•	

Wyprzedzające badania wykopaliskowe, przed budową zbiornika wodnego „ Dominiów”, przepro-
wadzone przez mgr Małgorzatę Kopeć. Finansowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych Radom. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 12 arów.

Wyeksplorowano 5 obiektów o charakterze mieszkalnym, 11 jam o charakterze gospodarczym. 
Większość obiektów poważnie zniszczona poprzez wkopy współczesne (transzeje z okresu I wojny 
światowej).

Badania nie będą kontynuowane.

BRZEŚĆ KUJAWSKI, mury miejskie, gm. loco, woj. włocławskie
zespół miejski - późne średniowiecze i okres nowożytny (XV-XX w.)•	

      Weryfikacyjno-konserwatorskie badania wykopaliskowe, przeprowadzone w sierpniu przez mgr. 


