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O lsztyn, s t. XX IV ARCHEO-ADAM

Nadzory prowadzi! mgr A. Mackiewicz. Finansowane przez Przedsię
biorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie. Pierwszy sezon ba
dań. Rejon fosy oraz tzw. muru pr2eciwskarpy XV-XX w.

Nadzory przeprowadzono podczas budowy komory wodociągowej dla celów przeciwpo
żarowych i kanalizacji odwadniającej wzdtuż ulicy Jedności Słowiańskiej. Dokumentowa
ne wykopy oznaczono numerem 11 od a do g w obrębie stanowiska XXIV Prace prowadzo
ne były w okresie od 25 marca do 31 mąja 1994 r. w dwóch etapach. Nąjpierw wykonano 
dokumentację rysunkową i fotograficzną wykopu 11 oraz nadzorowano prace ziemne nad 
wykopami l ia ,  l lb ,  l i c  i l id .  Drugi etap to nadzór nad pracami ziemnymi przy wykopach 
Ile , IIP i lig .

W wykopie 11 stwierdzono obecność fundamentów ceglano-kamiennych nie istniejące
go budynku. Wystąpiły one w profilach wschodnim i północnym. Zachował się także 
fragm. posadzki cementowej, wylanej na pierwotnej posadzce z cegieł nowożytnych. Muiy 
piwnicy zachowały się do wysokości ok. 1 m, a jej szerokość wewnętrzna wynosiła
2,8 m. Istniejący nad nią budynek usytuowany był kalenicowo od ulicy Jedności Słowiań
skiej. Omawiane relikty są prawdopodobnie pozostałością niewielkiego budynku, który 
widnieje na planie z 1884 r. Również na planie z 1938 r. widoczny jest w tym miejscu 
niewielki obszar wydzielony.

Najciekawszym odkryciem wydaje się odsłonięcie reliktów muru z cegły gotyckiej łą
czonej na zaprawę wapienną. Mur ten uchwycono w podkopie pod ulicą Jedności Słowiań
skiej, na szerokości ok. 1,1 m. Strop muru zachował się na poziomie ok. 111,3 m n. p. m. Po
mimo bardzo niewielkiego fragm. odsłoniętych reliktów jest wielce prawdopodobne, iż 
mamy do czynienia z tzw. mu rem przeciwskarpy, znajdującym się po zewnętrznej stronie 
fosy, Mur ten został wzniesiony w XV w. jako dodatkowe obwarowanie miejskie. 
W XVIII w. zaczął popadać w ruinę i zaprzestano prowadzenia jego napraw. Dzięki odsło
niętym fragmentom udało się ustalić, iż odległość między mu rem niskim a murem prze
ciwskarpy wynosiła ok. 25 m. Tym samym szerokość fosy w tym miejscu nie mogła być 
większa niż owe 25 m. Trzeba jednak podkreślić, że ścisłe określenie odległości między 
wszystkimi rodzajami obwarowań będzie możliwe dopiero po odsłonięciu i dokładnym 
zadokumentowaniu reliktów muru wysokiego oraz niskiego i przeciwskarpowego.

W pozostałych wykopach nie stwierdzono obecności interesujących nawarstwień kultu
rowych, głównie ze względu na to, iż nie doprowadzono ich do warstwy calcowej. Zareje
strowano przede wszystkim warstwy zasypiskowe i niwelacyjne pochodzące z czasów zasy
pania fosy, tj. z ok. pol. XIX w. i z okresu współczesnego. Nieco starsze wydąją się być 
jedynie elementy konstrukcji drewnianych zarejestrowane w wykopach l l f  (w profilu 
północnym) i l i g  (profil południowo-wschodni). Na ich wcześniejsze pochodzenie może 
wskazywać brak wyraźnych wkopów w bezpośrednim sąsiedztwie odsłoniętych konstruk- 
ęji. Ponieważ w tym miejscu występowały bagna i stawy, może to wskazywać na fakt, że 
mamy tu do czynienia z reliktami po umocnieniach brzegowych lub zabezpieczeniach 
przed osuwaniem się ziemi z wysokich skarp. Nie można również wykluczyć możliwości 
istnienia w tym miejscu jakichś prymitywnych szop i bud bezpośrednio nad stawami.

Dokumentacja znąjduje się w archiwum Państwowej Służby Ochrony Zabytków w 01- 
śztynie oraz w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie (wraz z materiałami).

I  O lsztynek, st. I, gm. loco, woj. olsztyńskie — patrz: okres nowożytny


