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Mu zeum. Aroheol ogLczuą.*
w Gdańsku; ·
Badania prowadził адг. iią^iąnsłihpi
chanowaki /autor, aji^WOzdą^d/j
pod naukowym nądżd^e'at|dôb^dÏ!^
Leona Jana Luki. Einftnsó|rełd>*.
Muzeum Archeol ogipżne, ^&dąńskh1
Pierwszy sezon tó*d$i;& Sl&d^ösfL;
ni сtwa рóźnозredniowiecznögp

Stanowisko·! zlokalizowane jest na północriy.-zachódN,
od- St&rego Miahta w:Gitf&wle, tuż przyitraąlfe'tE-,1 6 :
.jгXei^ttp:"
zbudowany4*je.st^z ρ(1ejsi^óсeńskich glin .zwałOw^óhij;prz$ÿ,czyi|^f·
pokrywę.utworów^ czwartorzędowych stanowią’#iask?I
żiii^L^y®':■
wodnolodowcdreęi Czfńplówo rzeźba terenu zbs.ttfła'·\zmleńiohąis
w trakcie budowy· trâsÿ; komunikacyjnej .
Chcąc ucKwyęii.ć zasięg domniemanego, cmentarzysk^
sygnalizowanego edi^ciaini ceramiki i- kości4
, wy tycżpno г" '
dziesięć■rowówi%ônd|îïopychj oznaozonyęh symholamiMÀ-Ki/d
wymiarach· - długoś<Ss-'odv'5-20 m, вzerokość od>i-1ΐ5 m..
W trakćie.ybadąń natrafiano jedynie na^śiady^mr-^
etwy u żytкowej>pÓźnosredni owieсznej z nielięzpyip;}materiałeią
cerandczh^v ^vdi^f^|;tâ^ zaznaczała się tuż pod 15-àO łcmv- '
humuseni,· ^e^liaa^i^Wn^miąższośĆ wynosiła^SO^óO.^fęę·^ ■ćeąUf
sie eksploracji; .cżtęreęjfi rowów sondażowych jnie:znaleziono?·
jakiegokolwiek· materiału zabytkowego;
'
t
Odkryt eś-sladfc osadnictwa późnosrec^iowieсznego%
potwierdzają; pêhёШгаЬj
ego obszaru w czasach okupàcj'iV '
krzyżackiej'i nieco później.
Istnieje potrzeba dokładnie jszego.yzbadani«^ wynie-c·
sienią, na kto^piVzlokalizowano rów oondażowy'.·,nr·>Κ,·>gdz
istnieje szansa Uchwycenia śladów grobów kultürÿ wschódnio-t.
pomorskiej.
Pochodzące;* zbadań zabytki przekazanoido, Шивши*
Archeol ogiczne^oi w 1Gddńąku.
Kie przewiduje się kontynuowania badâmwinajbliż
szym czasie.'
JANOWIEC
woj.lubelskie'
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Kontynuowano prace w wykopie.zlokalizowanym w
północno-zachodnim narożu dziedzińca zachodniego /wykop
XXII/* Miał on na celu prześledzenie współzależności - w
partiach fundamentowych - między murero kurtyny północnej
i murem wschodnim zachodniej przybudówki zamku oraz rozpoz
nanie poziomów użytkowych.
Odsłonięto mur kurtyny północnej zamku, wykonany
z kamienia wapiennego na zaprawie wapienno-piaskowej, o
stopie fundamentowej posadowionej na skale wapiennej na
głębokości około 4,90 m. li górnej partii muru, na głębokoś
ci około 1-1,34 m, widoczny jest w jego grubości otwór;
wchodzący w ten otwór bruk kamienny sugeruje, że jest on
zapewne związany z odwodnieniem dziedzińca. Y/e wkopie fun?
damentowym muru■znaleziono fragmenty ceramiki z XV-XV/XVI
wieku. W wykopie odsłonięto również wschodni mur przybudów
ki zachodniej; mur ten w swoim północnym, około 2 m odcin
ku, posadowiony jest na glinie piaszczystej, na głębokości
około 4,70 m. Jest on dostawiony do muru kurtyny północnej.
W góinej partii muru zarysowywuje się arkada otwierająca
się ku przybudówce zachodniej. Dalszy, południowy odcinek
tego muru, dostawiony do wyżej przedstawionego, wykonany z
kamienia wapiennego na zaprawie wapienno-piaskowej, z poje
dynczymi fragmentami cegieł, posadowiony jest płycej, na
głębokości około 2,20 m, na warstwach nasypowych. Calec,
w postaci gliny piaszczystej, wystąpił w wykopie na głębo
kości około 4,60 m. Nawarstwienia występujące nad calcem
datowane są, jak się wydaje, na XV-XV/XVI wiek. Y/yżeJ wy
różniono nawarstwienia XVI-wieczne oraz warstwy nasypowe,
niwelacyjne, datowane na wiek XVII, może XVIII, w stropie
XVIII wiek. Z tego zapewne okresu pochodzi bruk na dzie
dzińcu oraz wspomniane odwodnienie. Warstwa nad brukiem
datowana'jest na XVIIl/XIX wiek, wyżej występują warstwy
gruzowe XIX-XX-wieсzne.
V/ wykopie XXIV, usytuowanym w obrębie skrzydła
wschodniego zamku, poszukiwano poziomu wejścia do dolnego
pomieszczenia bastejl przybramnej. Schodów w wykopie nie
stwierdzono, natomiast, jak się wydaje, na głębokości około
0,35-0,70 m zarysowuje się dawny poziom.użytkowy, opadający
w kierunku wejścia. V/ zachodniej części wykopu odsłonięto
bruk z kamieni narzutowych, stanowiący zapewne XVIII-wieczną nawierzchnię dziedzińca.
Y/ykop XXV wytyczony został na dziedzińcu przed
wschodnią partią skrzydła południowego. Miał on na celu
odkrycie konstrukcji domniemanych schodów prowadzących do
galerii komunikacyjnej tej partii założenia. W wykopie od
słonięto relikty murów: galerii komunikacyjnej, mur z m a 
mienia wapiennego na zaprawie wapienno-piaskowej, w górnej
partii przemurowany, ceglany, o szerokości około 1,14 m;
na południowym licu muru widoczny jest rodzaj lamperii z
barwnego, dołem niebieskoszarego, górą białego tynku; w
murze tym widoczne są schodki, których poziom w zestawieniu
z charakterystycznym wylewem zaprawy na południowym licu

muru wyznacza dawny poziom użytkowy galerii. W odległości
około 0,80 m na północ od muru galerii biegnie równolegle
do niego mur, także z kamienia wapiennego na zaprawie wa
piennej , o szerokości około 1 m, stosunkowo płytko posado
wiony. Jeszcze dalej na północ, w odległości około 1-1,10 m
biegnie nieco łukowato kolejny mur z kamienia wapiennego na
zaprawie wapienno-piaskowej, o szerokości około 1 m; mur
ten posadowiono w calcu, na głębokości około 1,90 m.
Wydaje się, iż dwa ostatnio wymienione mury zwią
zane są z właściwą konstrukcją schodów, wzniesiono je bo
wiem w terenie już użytkowanym. Najprawdopodobniej wejście
do galerii uległo z czasem przekształceniom tracąc swój
reprezentacyjny charakter. Stwierdzono bowiem, że górna
partia schodów uległa rozbiórce. Powyżej nich we wschodniej
części wykopu, gdzie przestrzeń między pozostałościami mu
rów schodów i raurem galerii wypełniona była Innymi, płytko
posadowionymi murami, odsłonięto ceramiczną posadzkę, nato
miast w zachodniej części wykopu odkryto bruk z kamieni na
rzutowych stanowiący nawierzchnię dziedzińca, Z przeobraże
niami wejścia do«galerii wiąże się prawdopodobnie wykonanie
wspomnianych wyżej schodów w murze galerii komunikacyjnej.
W wykopie stwierdzono nawarstwienia datowane od XVI wieku
do czasów współczesnych.
Prace badawcze w rejonie wejścia do wschodniej
partii skrzydła południowego wymagają kontynuacji, gdyż w
granicach dotychczas eksplorowanego wykopu XXV odsłonięto
jedynie środkową partię poszukiwanych schodów wiodących do
galerii.
W sezonie 1982 r. pełniono również nadzory archeo
logiczne w związku z pracami odgruzowawczyml prowadzonymi
po południowej stronie kaplicy zamkowej. Odsłonięto tu gór
ną partię muru oddzielającego dziedziniec wschodni od za
chodniego wraz z czytelnym w murze przejazdem oraz brukiem
dziedzińca; po wschodniej stronie skrzydła wschodniego, w
rejonie dawnej latryny, odsłonięto fragment nasypu przykry
wającego m.ln. dawne otwory strzelnicze.
Materiały znajdują się w Pracowni ArcheologicznoKonserwatorskiej PP PKZ w Lublinie.
Badania będą kontynuozrane.
KOY/AL
woj.włocławskie
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