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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 


