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ować i wykleić. Zabytki ceramiczne w swojej masie reprezentują szerokie spektrum chronologiczne 
począwszy od egzemplarzy późnośredniowiecznych, przez wczesnonowożytne i nowożytne, aż po 
późnonowożytne i współczesne. 

Materiały przechowywane są w archiwum PSOZ w Olsztynie.
Badania nie będą kontynuowane.

OLSZTYN, st. XXIV, gm. loco, woj. olsztyńskie,  AZP 24-61/24 
ratusz (XV-XX w.)•	
nawarstwienia miasta późnośredniowiecznego i nowożytnego (XIV-XX w.)•	

Nadzory archeologiczne przy pracach remontowych i uzbrojeniowych w obrębie i wokół ratusza, 
przeprowadzone przez mgr. Adama Mackiewicza (ARCHEO-ADAM). Finansowane przez Bibliotekę 
Publiczną w Olsztynie za pośrednictwem WPUI Olsztyn. Drugi sezon badań. 

Materiały przechowywane są w archiwum PSOZ w Olsztynie.

OLSZTYN, st. XXIV, Targ Rybny, dz. 244, gm. loco, woj. olsztyńskie, AZP 24-61/24
miasto późnośredniowieczne•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w okresie od maja do lipca przez dr. Jana Michalskiego 
(ARHED - Jan Michalski).

Prace prowadzono na działce nr 244 na Targu Rybnym, która obejmowała swym zasięgiem obszar 
dwóch kamienic, do drugiej wojny światowej oznaczonych numerem 3 i 4 przy ul. Staromiejskiej. Oba 
budynki wzniesione były frontem do ul. Staromiejskiej i sięgały około 10 m w głąb działek. Na tym 
obszarze odkryliśmy piwnice przykryte ceglanym sklepieniem kolebkowym, do których prowadziły 
wejścia od zaplecza, po ceglanych schodach. Ściany wzniesione były z cegieł i kamieni, niekiedy bar-
dzo dużych rozmiarów. Cegły użyte do budowy miały duże rozmiary i na jednej z powierzchni ślady 
obmazywania palcami. Była więc to cegła średniowieczna. Ławy fundamentowe wykonano z kamieni 
i były one stosunkowo nieduże. Na zapleczu tych budynków znajdowały się, zapewne, płytko funda-
mentowane, pomieszczenia gospodarcze. Ich resztki uchwycono tylko w kilku miejscach - pozostałe 
części zebrała koparka. Wszystkie wymienione relikty architektoniczne posadowione są na zasypanej 
fosie, która otaczała miasto po pierwszej lokacji w roku 1353. Fosa ta zaczynała się na północno-
wschodnim skraju działki 244 i opadała w kierunku przeciwnym, przechodząc w działkę sąsiednią. 
W najgłębszym miejscu osiągała dno na poziomie około 6 m od powierzchni ziemi. Po zasypaniu fosy 
stawiano w tym miejscu rozmaite konstrukcje. Na zapleczu działki udało się zlokalizować kilka drew-
nianych słupów, które są pozostałościami po nich. Na tymże zapleczu zachowały się pełne sekwencje 
warstw kulturowych reprezentujących moment zasypywania fosy oraz późniejszego narastania w pro-
cesie osadniczym. Z warstw tych pozyskano wiele cennego materiału zabytkowego, głównie ceramiki, 
ale także kawałki skóry, przęśliki i przedmioty z żelaza, z których najbardziej okazały był topór. Licznie 
występowały też kości zwierzęce oraz przedmioty z tego surowca.

Wykonano dokumentację rysunkową, fotograficzną i opisową oraz inwentarze dokumentacji ma-
teriału zabytkowego. Całość będzie przedmiotem szerszego opracowania. 

Badania nie będą kontynuowane.

OLSZTYN k. Częstochowy, zamek, woj. częstochowskie  
zamek późnośredniowieczny (XIII/XIV-XVI w.)•	

Badania wykopaliskowe, przeprowa dzone w lipcu 1997 roku miały charakter ra towniczy. Czwarty 
sezon badań. Przebadano powierzchnię 25 m².

Ruiny zamku w Olsztynie były rozpozna wane metodami archeologicznymi przez Włodzimierza 
Błaszczyka w latach 1959-60 i 1969. Badania Przyczyną ich podjęcia było od słonięcie przez niezna-
nych sprawców gór nych partii murowanego obiektu zlokalizo wanego na zamku górnym, u stóp cylin-
drycznej wieży, po jej północno-wschodniej stronie.

Wykop badawczy, o wymiarach 5 x 5 m, objął teren bezpośrednio przylegający do wieży, a w jego 
centrum znalazły się wi doczne częściowo na powierzchni resztki murów cysterny na wodę. Została 
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ona zbu dowana w kształcie ściętego stożka. Cem browinę wzniesiono z dobrze obrobionych, łamanych 
bloków kamienia wapiennego, których przeciętne wymiary miały długość 30 cm, a szerokość docho-
dziła przeważnie do 20 cm. Kamienie byty układane warstwo wo a złączono je mocno zaprawą wapien-
ną. Dno cysterny stanowiła wylewka wapienna. Najprawdopodobniej wewnętrzne lico cem browiny 
było wyprawione zaprawą wapien ną grubości ok. 3-4 cm. Świadczą o tym tak wyprawione zachowa-
ne partie w części pół nocno-wschodniej i w części południowo-zachodniej, Głębokość zachowanej 
do dzi siaj cysterny wynosi 310 cm. Średnica wnę trza najwyżej zachowanej partii cembrowi ny miała 
wymiar 365 cm, a na poziomie wylewki 215 cm. Pojemność zbiornika na wo dę przekraczała zatem 
z pewnością 21 m3, jak można wnosić z obliczeń na podstawie wymiarów zachowanej cembrowiny. 
Wylew ka wapienna, o grubości przeciętnie 30 cm, została położona już po pewnym okresie użytkowa-
nia cysterny. Dowodzi tego wystę powanie pod wylewka cienkiej warstwy kulturowej.

Wyznaczenie precyzyjnej daty zbudowa nia cysterny nie jest obecnie możliwe, gdyż nie udało się, 
z powodu bardzo złej pogody, wyeksplorować warstw po zewnętrznej stro nie cembrowiny. Mały, zało-
żony po połu dniowej stronie cysterny wykop sondażowy, którego głębokość sięgnęła zaledwie 30-40 
cm, miał raczej za zadanie uchronić wnętrze zbiornika przed zamuleniem. Jednakże już w wierzch-
nich warstwach owego sondażu wystąpiły ułamki naczyń glinianych, które można datować na XIV 
wiek. Nie ulega wątpliwości, że cysterna przestała pełnić swą pierwotną funkcję w XVI wieku, o czym 
świadczy chronologia zabytkowego materiału odkrytego w jej zasypisku. Na podstawie dotychczaso-
wych rozpoznań ar cheologicznych można podjąć próbę jedynie hipotetycznego odtworzenia dzie-
jów muro wanego zbiornika na wodę. Z ostatecznymi ustaleniami na ten temat musimy poczekać do 
następnych sezonów wykopaliskowych, gdy zostaną zbadane warstwy kulturowe przylegające od ze-
wnątrz do cembrowiny cysterny.

Przy obecnym stanie rozpoznania najwię cej trudności sprawia określenie czasu zbu dowania cy-
sterny. Odkrycie na zewnątrz cembrowiny ułamków naczyń glinianych, których chronologię wstępnie 
wyznaczamy na XIV wiek, może sugerować, że właśnie w tym wieku przystąpiono do wznoszenia tego 
jakże ważnego elementu zamku. Nie możemy jednakże wykluczyć jeszcze wcze śniejszej chronologii, 
np. koniec XIII wieku. Wiele przesłanek wskazuje, że cysternę zbu dowano jednocześnie z cylindrycz-
ną wieżą, jednakże W. Błaszczyk, mimo przeprowa dzenia badań wykopaliskowych we wnętrzu wieży, 
nie podjął próby określenia czasu rozpoczęcia jej budowy. Odwołując się za tem jedynie do małopol-
skich analogii, moż na umieszczać jej początki albo w końcowej fazie XIII wieku, albo w pierwszych 
dziesię cioleciach następnego stulecia. W tym przy padku nie możemy liczyć na wsparcie na szych usta-
leń wynikami analizy źródeł pisa nych, gdyż z początkowych okresów funk cjonowania zamku są one 
nieliczne i bardzo lakoniczne. Pierwszą wiadomość o istnieniu studni w obrębie olsztyńskiej warowni 
znaj dujemy w dokumencie z roku 1411. Z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy sądzić, iż przekaz 
ten dotyczy zbadanej przez nas cysterny.
      Znacznie bardziej udokumentowane są przypuszczenia na temat kresu użytkowania cysterny. 
Podbudowę dowodową tworzą bo wiem wyniki analizy chronologicznej zabyt ków odkrytych w jej za-
sypisku. Ogólnie ca ły materiał pozyskany z wyróżnionych warstw kulturowych należy datować na XVI 
wiek. Można się ponadto pokusić o bardziej szczegółowe odtworzenie dziejów cysterny. Nie powinno 
nas dziwić, że w jej wnętrzu nie odkryliśmy zabytków z XIV wieku, na który to okres można hipote-
tycznie datować okres użytkowania zbiornika. Z pewnością dno cysterny było regularnie czyszczone 
i dlatego brak jakichkolwiek przedmiotów z tego czasu. Wydaje się ponadto, że przy końcu XV wieku 
podjęto próbę uszczelnie nia jej dna. Być może na skutek powstania pęknięć w podłożu skalnym woda 
uciekała ze zbiornika. By przeciwdziałać temu zjawisku, na dnie cysterny położono wylewkę z zapra-
wy wapiennej. Możemy sądzić, że tej reperacji dokonano przy końcu XV wieku lub na samym począt-
ku następnego stulecia. Dowodzi tego znalezisko monety na pogra niczu warstwy wylewki i cienkiej 
warstwy kulturowej, zalegającej bezpośrednio na podłożu skalnym. Moneta zachowała się w słabo 
czytelnym stanie, lecz nie ulega wątpliwości, że jest to srebrny denar kra kowski typu III. Nie udało się 
natomiast określić odmiany denara. Należy go zaliczyć zapewne do odmiany l lub 2. Jeżeli przyj miemy 
pierwszą ewentualność, to moneta reprezentuje denar wybijany po roku 1479 przez króla Kazimierza 
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Jagiellończyka. Je żeli natomiast zaliczymy ją do odmiany 2, to należy ją datować na czasy panowania 
króla Jana Olbrachta, czyli na lata 1492-1501.
      Być może i ten zabieg mający na celu uszczelnienie dna cysterny nie przyniósł spodziewanych re-
zultatów lub też taki pry mitywny zbiornik na wodę przestał być uży teczny (w pierwszej połowie XVI 
wieku ist niała już studnia wydrążona w skale na tere nie północno-wschodniego podzamcza), skoro 
wkrótce zaczęto go traktować jako śmietnik i wnętrze cysterny zostało zasypane.

Zespół zabytków ruchomych odkrytych w warstwach zasypiskowych cysterny jest niezwykle bo-
gaty i cenny. Stanowi jeden z liczniejszych, zwartych zbiorów ceramicz nych odkrytych w Małopolsce 
i po pełnym opracowaniu z pewnością dostarczy bardzo ważnych wyznaczników chronologicznych 
pomocnych w datowaniu warstw kulturo wych z początków okresu nowożytnego. Ogółem odkryto 6 
279 ułamków naczyń gli nianych. W tym obfitym zbiorze wyróżnio no: 517 fragmentów wylewów, 335 
fragmentów den i części przydennych, 28 frag mentów uch i 14 fragmentów pokrywek. Niezbyt licznie 
wystąpiły w warstwach tworzących zasypisko cysterny ułamki kafli. Odkryto jedynie 63 fragmenty. 
Nieco więcej pozyskano znalezisk szklanych - przeważ nie ułamków naczyń. Zbiór zabytków szkla-
nych zawiera 99 fragmentów. Wśród przed miotów metalowych, których zestaw obej muje 173 zabyt-
ki, znakomitą większość sta nowią gwoździe, zachowane w całości lub we fragmentach. Najbardziej 
liczny zespól znalezisk tworzą kości zwierzęce. W wypełnisku cysterny odkryto 10 623 fragmentów 
lub całych kości. Zbiór zabytków osteologicznych powinien zostać poddany szczegó łowym analizom, 
stanowi on ważny materiał do studiów nad poziomem konsumpcji i strukturą spożycia ówczesnych 
mieszkańców olsztyńskiego zamku.

Cembrowina cysterny została poddana za biegom konserwatorskim i budzi duże zain teresowanie 
licznych turystów zwiedzają cych olsztyńskie zamczysko.

Wyniki badań zostaną opublikowane w: „Badaniach Archeologicznych na Górnym Śląsku i Zie-
miach Pogranicznych w 1997 roku”, s.178-183.

Opatowice, st. 35, gm. Radziejów, woj. włocławskie - patrz: neolit

Ostróda, st. 1, Plac Tysiąclecia, gm. loco, woj. olsztyńskie - patrz: wczesne średniowieczne

OSTRÓDA-ratusz, st. I, gm. loco, woj. olsztyńskie, 25-56/27 
ratusz gotycki i nowożytny (XV-XX w.)•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 30 lipca do 10 września przez mgr. Adama 
Mackiewicza (ARCHEO-ADAM). Finansowane przez Urząd Miasta w Ostródzie. Pierwszy sezon ba-
dań. Przebadano powierzchnię około 370 m².

Badania archeologicznie w Ostródzie na st. I – wykop 7 objęły swym zasięgiem zachodnią część 
Placu Tysiąclecia, na którym do 1945 roku stał budynek ratusza. Miały one na celu odsłonięcie i za-
dokumentowanie reliktów architektonicznych poszczególnych faz funkcjonowania ratusza w celu ich 
uczytelnienia w terenie. Odsłonięto wschodnią część budynku ratusza gotyckiego, którego początki 
sięgają pierwszej połowy XV w. Udało się stwierdzić, że miał on około 220 m2 (10,68 x 21,35 m), a więc 
był niewielkich rozmiarów i że posadowiono go na solidnych fundamentach z kamienia łączonego na 
zaprawę wapienną. Odsłonięto je między 4 a 16 metrem długości wykopu i 2 a 14 m jego szerokości. 
Zachowała się tu wschodnia część budynku wraz z fragmentem ściany działowej biegnącej po osi 
orientacji budynku. Mimo licznych remontów, z których największy miał miejsce w latach 1754-1757 
i przeróbek budek przetrwał do 1988 roku, kiedy to strawił go pożar. Potwierdzono ponadto, iż był on 
orientowany po osi wschód-zachód oraz fakt, iż już w XVII w. wokół budynku wznoszone były liczne 
zakłady rzemieślnicze, tzw. budy, które zlikwidowano dopiero po pożarze. Ratusz nowożytny (wznie-
siony w 1792 r) miał 364 m2 i założony był na planie prostokąta o wymiarach około 14 x 26 m. Jego 
orientacja została zmieniona na północno-południową. Posadowiono go na słabych fundamentach 
kamiennych łączonych na glinę o szerokości około 1,1 m. W znacznej części był to budynek niepod-
piwniczony. Na podstawie osłoniętych fragmentów ratusza gotyckiego ustalono, iż w średniowieczu 


