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- 243 to ceramika,przedmioty metalowe, fragmenty kafli, pochodzący z XIVXV w.
W sondażu 1 na osi północ-wschód będącym przedłużeniem na połud
nie wykopu 1, natrafiono na narożnik budowli kamiennej, której fundamenty
znajdują się we wcześniejszej warstwie kulturowej datowanej ceramiką na
XIII w.
Ciągi kamiennych murów zamku odkryto również w sondażu 5 / V - E / .
Wyniki badań w sondażach 3 i 4 potwierdziły obserwację z 1972 r . , że ba
dany obiekt obsypany był wałem ziemnym i otoczony niewielką fosą.
Badania będą kontynuowane.
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Klub Archeologii Podwodnej "Tryton" w Bydgoszczy

Badania prowadziła mgr Olga Romanowska-Grabowska.
Finansował WKZ w Bydgoszczy. Drugi sezon badań.
Jezioro otaczające ruiny zamku kasztelańskiego z
w.
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Penetracja podwodna - archeologiczna Jeziora Zamkowego objęła jego
częśó bezpośrednio przylegającą do terenu, na którym wznosi się ruina
średniowiecznego zamku.
Celem penetracji było uchwycenie powiązania wyspy, na której zlokali
zowana jest ruina i domniemane grodziska wczesnośredniowieczne, z poło
żoną na przeciwległym brzegu wyspą, na której odkryto wczesnośredniowiecz
ne cmentarzysko. Dodatkowo poszukiwania zmierzały do poszukiwania grobli
lub brodu i uzyskania materiału zabytkowego, pochodzącego z licznie stacza
nych bitew.
Rezultatem wymienionych poszukiwań były wyłącznie zabytki ruchome,
przede wszystkim detale architektoniczne jak kafle, gzymsy, raki żelazne
spinające mury zamku, duża ilość ceramiki datowanej od XIV do czasów no
wożytnych, ponadto szkło witrażowe, pochodzące z czasów kiedy zamek spel-
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niał funkcje ikralne /XVUI w ./, XVI wieczne kafle i kości zwierzęce.Do
unikalnych przedmiotów można zaliczyć odkrycie dobrze zachowanej drew
nianej maczugi, która na zakończeniu rękojeści posiadała nacięcia od
sznura, czy rzemienia opasującego rękę.
Niestety nie udało się zlokalizować istnienia domniemanego brodu,
ani też pozyskać materiał ruchomy, pozwalający datować teren, na któ
rym wznosi się ruina, na okres wcześniejszy niż późne średniowiecze.
Nie natrafiono też na ślady w postaci militariów, po bitwach między Krzy
żakami, a Polakami.
Podwodną penetrację utrudniała głęboka warstwa mułu. Ustalono kon
tynuację Jtadań podwodnych - archeologicznych w tym akwenie w powiązaniu
z inwentaryzacją konserwatorską zachowanej obronnej architektury.
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Badania prowadzili mgr inż.Stanisław Michno i mgr
Jerzy Cula. Finansował WKZ w Kielcach. Trzeci
sezon badań. Miasto średniowieczne i nowożytne.
Badania były kolejnym etapem rozpoznania problematyki osadniczej
średniowiecznego miasta. Miały głównie charakter nadzoru archeologiczne
go. Koncentrowały się w południowej części miasta. Wykopy usytuowane by
ły po obu stronach obecnej ulicy Królewskiej, stwierdzonej wcześniej w ba
daniach drogi datowanej najwcześniej na XV w ., a prowadzącej z rynku do
przeprawy na Nidzie do średniowiecznego zamku.
1. W wykopie pod Ośrodkiem Zdrowia przy ul. Królewskiej i ul,Zaścianek,
szerokoprzestrzenny o wymiarach 16,0 x 35,0 m ujawniono zarysy fun
damentów budynków mieszkalnych, murowanych, nowożytnych, usytuowa
nych na działkach przy ul.Królew skiej,a także przy ul. Zaścianek. Zeb
rano bogaty materiał zabytkowej ceramiki, kafli, szkła. Stwierdzono tak
że elementy zagospodarowania działek miejskich w XV-XVT1 w. W w ars
twach przycalcowych zalegała warstwa około 70 cm szarobrązowej ziemi,
zawierającej kafle-szkło, nieliczne fragmenty ceramiki późnośredniowiecz
nej XV-XVI w.
2. Podobną problematyką badawczą objęty był wykop o wymiarach 19,0 x
30,0 m - położony równolegle do ul.Królewskiej nad brzegiem Nidy. Roz
poznano plan zagospodarowania wschodniej części działek sięgających

