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Zasygnalizowane, w ubiegłym sezonie, występowanie dwóch faz budowy fundamentów pod mury dziedzińca zostało 
potwierdzone w rozszerzonym i pogłębionym, ubiegłorocznym 
wykopie 1X1. Nie udało się jednak rozstrzygnąć, czy budowla 
fazy X została zrealizowana do końca, czy też rozebrana, a 
wykorzystane zostały jedynie podczas wznoszenia nowej bu
dowli fazy II, niektóre stare fundamenty, czy też miała 
miejsca zmiana konoepcji układu zabudowy wewnętrznej zamku, w trakcie jego budowania.

Znalezienie fundamentu pod czwarty filar krużgan
ków pozwoliło na wysunięcie przypuszczenia, że krużganki 
założono tylko przy dwóch śoianach dziedzińca - północnej 
i południowej. Rozmieszczenie filarów przy każdej z tych 
ścian z niezrozumiałych względów było nieco inne*

W wykopie V, założonym w północno-zachodnim na
rożniku dziedzińca, zalegały warstwy wyjątkowo silnie nasy
cone ceramiką naczyniową; z 0,85 m3 gruntu uzyskano ponad 
25 kg jednolitego złomu ceramicznego. Była to wyłącznie ce
ramika siwa, wśród której występowały fragmenty dzbanów 
i pokryw naczyń, natomiast brakowało ułamków patelni, kafli 
i naczyń kamionkowych.'Ceramikę tę zdobiły poprzeczne żłob
ki, niekiedy ornament stempelkowy . Zdarzały się też po
jedyncze skorupy wczesnośredniowieczne. W Gniewie, na tere
nie miasta, materiał taki charakteryzował warstwy z począt
ku XIV wieku.

W wykopie VI eksplorowano zasypaną studnię, umiesz- 
ozoną na środku dziedzińoa. Górna część jej cembrowiny zosta
ła wymurowana z cegły w okresie nowożytnym, natomiast dolna, 
wykonana z kamienia, może pochodzić ze średniowiecza. Studnia 
jest * dobrym stanie, a na jej dnie znajduje się woda.

Dwumetrowej głębokości wykop VIII, założony w piw
nicy skrzydła południowego zamku wykazał, że zarówno obecna 
ceglana posadzka /36,55 m/, jak i położone pod nią warstwy gruntu, powstały w okresie nowożytnym, wystąpienie calca 
0,70 m poniżej tej posadzki /35,85 m/ nie potwierdziło wyni
ków przeprowadzonych w 1979 r. badań sejsmicznych /1ШШ PAN 
Warszawa/, sugerujących ietnienie w tym miejscu drugiej, 
niższej kondygnacji piwnic.

Badania będą kontynuowane.
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