
Andrzej Bartczak, Anna Nierychlewska, Izabela Wyszogrodzka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE  Z ARCHEOLOGICZNYCH BADAŃ 
WYKOPALISKOWYCH PRZEPROWADZONYCH NA RYNKU 

GŁÓWNYM W KALISZU, GM. LOCO, POW. KALISKI,  
WOJ. WIELKOPOLSKIE W LATACH 2016-2017 (WYKOPY 1-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalisz  2016-2017 

 

 

 



 2 

SPIS TREŚCI 
 

1. Informacje ogólne                                                                                                              3         

2. Metody prowadzonych badań                                                                                            3 

3. Opis odsłoniętych nawarstwień i obiektów archeologicznych w wykopach 1 i 2             5 

4. Opis zabytków ruchomych                                                                                                20 

5. Rynek Główny - rys historyczny                                                                                       21 

5a. Wodociągi miejskie - rys historyczny                                                                               25 

6. Podsumowanie wyników badań                                                                                        26 

7. Bibliografia                                                                                                                        26 

8. Wybór dokumentacji fotograficznej - sezon 2016 i 2017                                                 28 

9. Spis dokumentacji fotograficznej - sezon 2016 i 2017                                                     29 

10. Spis dokumentacji rysunkowej - sezon 2016 i 2017                                                         53 

11. Inwentarze zabytków ruchomych - sezon 2016 i 2017 (płyta DVD)                                54 

12. Inwentarze pobranych do badań próbek - sezon 2016 i 2017 (płyta DVD)                      54 

13. Dziennik niwelacji - sezon 2016 i 2017                                                                            54 

14. Dziennik polowy - sezon 2016 i 2017                                                                               77 

15. Plan sytuacyjny wykopów z nawiązaniem do państwowej siatki geodezyjnej 

16. Płyty DVD z dokumentacją fotograficzną, inwentarzami oraz elektroniczną wersją 

sprawozdania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

1. Informacje ogólne 
 

 Badania archeologiczne na Rynku Głównym w Kaliszu, pow. kaliski, woj. 

wielkopolskie  przeprowadzone zostały w dwóch etapach, w dniach 07.11.2016 - 02.12.2016 

r. oraz 21.03.2017 - 22.05.2017 r. przez Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej. Na podstawie 

umowy nr 31/G/2016 z dn. 28.10.2016 r., rozszerzonej o aneks nr 1 z dn. 14.05.2017 r. i 

aneks nr 2 z dn. 14.04.2017 r., zawartej z muzeum prace wykonała Pracownia 

Archeologiczno-Konserwatorska Andrzej Bartczak, Zygmunt Stanisławski s.c z Bydgoszczy, 

ul. Łąkowa 69.  

 Finansował je Urząd Miasta w Kaliszu, a badaniami kierował mgr Leszek Ziąbka, 

starszy kustosz Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej, funkcję kierownika technicznego 

sprawował mgr A. Bartczak, zgodnie z pozwoleniem nr 272/2016/C z dnia 04.11.2016 r 

(znak: Ka.WA,5161.4818.2.2016), wydanym przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w 

Poznaniu, Delegatura w Kaliszu. 

 W badaniach uczestniczyli: dr Anna Nierychlewska, mgr Aleksandra Piasta (wykop 1 

z 2016 r.), mgr Izabela Wyszogrodzka (wykop 2 z 2017 r.) oraz obsługujący detektory:  

dr Adam Kędzierski i mgr Krzysztof Karol Stadtmüller.  

2. Metody prowadzonych badań 
  

 W czasie badań wytyczono i wyeksplorowano 2 wykopy archeologiczne, oznaczone 

jako nr 1 (2016) i nr 2 (2017). Przed przystąpieniem do badań tereny wykopalisk zostały 

wygrodzone i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Oba wykopy zostały wytyczone 

przez geodetów i dowiązane do państwowej siatki osnowy geodezyjnej, wyznaczono też dla 

nich repery.  

 Wykop nr 1, badany w 2016 r., usytuowany został w północno - wschodniej części 

rynku. Jego wymiary wytyczone na poziomie gruntu, bo zdjęciu obecnej nawierzchni rynku, 

wynosiły 7 x 9 m. Następnie na poziomie ok. 3 m od powierzchni nawierzchni, ze względu na 

liczne przecinające go instalacje został on zawężony do wymiarów 3,5 x 2,5 m. Według 

danych z najstarszego planu miasta A. Politalskiego z roku 1785 r. i pomiarów geodezyjnych 

w miejscu wytyczonego wykopu miała się znajdować jedna z dwóch usytuowanych na rynku 

studni.  
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 Wykop nr 2, badany w 2017 r., wytyczony został w południowej części rynku, w 

obrębie klombu przed ratuszem. Początkowo jego wymiary wynosiły 5 x 10 m z dłuższym 

bokiem położonym na linii S-N. Krawędzie wykopu odsunięto od granitowych krawężników 

otaczających trawnik, wzdłuż których przebiegały linie energetyczne oraz nawodnienie 

trawników i pozostawiono możliwość decyzji wydłużenia wykopu w kierunku pierzei 

południowej, bądź poszerzenia w kierunku zachodnim. Założeniem badawczym usytuowania 

wykopu było stwierdzenie, czy zarejestrowane w 2016 r. w północno-wschodniej części 

rynku (wykop nr 1) obiekty archeologiczne (bruki i konstrukcje drewniane) znajdą swoją 

kontynuację w podobnej lokalizacji. Spodziewano się również natrafić na relikty jatek 

mięsnych, zaznaczonych na planie A. Politalskiego z roku 1785 r. W trakcie eksploracji, 

zdecydowano o przedłużeniu wykopu o 5 m w kierunku południowym i kolejne 5 m w 

kierunku zachodnim. Ze względu na obrywające się profile z gruzem konieczne było 

wykonanie profesjonalnego oszalowania, wymagającego pozostawiania w wykopie odsadzek 

o szerokości 2 m co 2 m głębokości wykopu. Po odkryciu zbiornika o kamienno-ceglanej 

konstrukcji w narożniku N-W, zdecydowano o dalszym poszerzeniu wykopu o 4 m w 

kierunku W i 8 m w kierunku S (aneks W) w celu pełnego odsłonięcia zarejestrowanego 

częściowo w profilu obiektu.  

 Dla obu wykopów zastosowano podobną metodykę badań. W przypadku terenu pod 

wykop nr 1 konieczne było rozebranie istniejącej nawierzchni rynku, obszar gdzie wytyczono 

wykop nr 2 nie posiadał nawierzchni - usunięto jedynie darń na siatce z klombu. Następnie 

przy pomocy sprzętu mechanicznego zdjęte zostały górne, przemieszane nawarstwienia 

związane ze stabilizacją płyt nawierzchni (podsypka, betonowa wylewka) w wykopie 1, bądź 

urządzeniem klombu (humus) w wykopie 2. Pod nimi w wykopie nr 1 stwierdzono kolejne 

nawarstwienia współczesne z 1 ćw. XX w. oraz warstwy niwelacyjne piasku z gruzem 

ceglanym, nawiezione przy porządkowaniu rynku po zniszczeniach, zapewne z czasów 

pożaru w 1792 r. oraz I wojny światowej, które również usunięto przy użyciu sprzętu 

mechanicznego. Dalej, od poziomu ok. 1,5 m (wykop 1) prace prowadzono ręcznie. 

Natomiast w wykopie nr 2 pod humusem stwierdzono zalegające na większej części wykopu 

warstwy gruzu ceglanego, ceramiki budowlanej, zaprawy, spalenizny sięgające głębokości 1,8 

m od powierzchni (wykop w wymiarach przed oszalowaniem) i schodzące nieckowato w dół 

do głębokości 3 m w centralnej części wykopu.  

 W obu wykopach eksplorowano kolejne warstwy naturalne, które w miarę potrzeby 

dzielono na warstwy mechaniczne. Materiał zbierano i inwentaryzowano w obrębie 
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wyznaczonych warstw naturalnych i mechanicznych. Przy pomocy wykrywacza metali na 

bieżąco przeszukiwano odsłaniane nawarstwienia i wyeksplorowany z wykopu urobek.  

 W trakcie badań wykonano polowe rysunki barwne w skalach 1 : 20 oraz 1 : 10 (dla 

detali), dokumentację fotograficzną oraz zainwentaryzowano pozyskane zabytki ruchome.  

Pobrano wycinki drewna z odsłoniętych konstrukcji drewnianych do badań 

dendrochronologicznych, próbki mierzwy z różnych poziomów użytkowych i wypełniska 

koryta wodociągu. Przeprowadzono również kwerendę w dostępnych źródłach pisanych i 

kartograficznych.  

 Dla wykopu nr 2/2017 wykonano dokumentację fotograficzną z drona (Rafał 

Brzejszczak, Fundacja Badań Archeologicznych im. K. Jażdżewskiego z Łodzi) oraz model 

3D wykopu (autor: Mateusz Osiadacz), dostępną pod adresem internetowym: 

www.skfb.ly/6rBHW. 

 

3. Opis odsłoniętych nawarstwień i obiektów archeologicznych  
w wykopach 1 i 2 
 

3.1) Wykop 1 
 

 Wykop podzielić należy na 2 części - górną o wymiarach 7 x 9 m, eksplorowaną do 

głębokości 2,5-2,8 m od powierzchni piaszczystej podsypki pod współczesną nawierzchnię 

rynku oraz drugą, dolną - obejmującą wykop o wymiarach 2,5 x 3,5 m, eksplorowany do 

poziomu osiągnięcia calca, na głębokości 4,4 m od powierzchni podsypki.  

 

Górna część wykopu 1: 

 

Profil E (C-D)- opis nawarstwień (plan nr 2/2016):  

 

1. Żółty piasek (podsypka pod nawierzchnię rynku z lat 70. XX w.) - 0-12/14 cm 

2. Wkop współczesny pod odwodnienie rynku - 0 - 85 cm 

3. Wylewka betonowa (pod nawierzchnię rynku z lat 70. XX w.) - 12/14 - 28/32 cm 

4. Brązowo-szary piasek - 28/32 - 40/46 cm 

5. Ciemnobrunatna próchnica z gliną i spalenizną, liczny gruz ceglany - 40/46 - 60/74 cm 

6. Wkop II pod drewniany wodociąg - 70 - 140 cm 

7. Żółty piasek (w części N) - 60/74 - 70/80 cm 

8. Żółto-szary piasek z domieszką próchnicy 60/74 - 62/96 cm 
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9. Biało-żółty piasek - 62/96 - 88/120 cm 

10. Wkop I pod drewniany wodociąg - 96 - 114 cm 

11. Szara próchnica z domieszką gliny - 88/120 - 90/140 cm 

12. Zielonkawa glina - 90/140 - 140/148 cm 

13. Żółty piasek - 140/148 - 150/160 cm 

14. Mierzwa (I) - 134-150 cm 

15. Bruk nowożytny w warstwie ciemnoszarego piasku - 150-160 cm 

16. Brązowo-szary piasek - 150/160 - 152/162 cm 

17. Szaro-żółty piasek (pod brukiem) - 150/160 - 180/200 cm 

18. Żółto-szary piasek z domieszką gruzu ceglanego - 152/162 - 190/198 

19. Szaro-żółty piasek z gruzem ceglanym i marglami - 190/198 - 218/238 

20. Mierzwa II/III - 218/238 - 240 cm 

Koniec poziomu eksploracji - poziom niwelacyjny: 103,72 - 103,82 npm 

 

 W części N pierwotne nawarstwienia były zniszczone przez rozległy wkop 

współczesny pod kanalizację.  

 

Profil N (B-C) - opis nawarstwień (plan nr 3/2016):  

1. Żółty piasek (podsypka pod nawierzchnię rynku z lat 70. XX w.) - 0-18/20 cm 

2. Wylewka betonowa (pod nawierzchnię rynku z lat 70. XX w.) - 18/20 - 38/40 cm 

3. Brązowo-szary piasek - 38/40 - 42/50 cm 

4. Ciemnobrunatna próchnica z gliną i spalenizną, liczny gruz ceglany - 42/50 - 62/72 cm 

5. Żółty piasek - 62/72 - 80/82 cm 

Poniżej nawarstwienia pierwotne zniszczone były przez wkop współczesny pod kanalizację. 

W części W profilu znajdował się rozległy wkop współczesny pod zasuwę wodociągową oraz 

powojenne wkopy pod kabel energetyczny i rurę gazową.  

Eksplorację tego odcinka wykopu zakończono na poziomie odsłonięcia bruku nowożytnego. 

 

Profil S (D-A) - opis nawarstwień (plan nr 4/2016): 

1. Żółty piasek (podsypka pod nawierzchnię rynku z lat 70. XX w.) - 0-18/20 cm 

2. Wylewka betonowa (pod nawierzchnię rynku z lat 70. XX w.) - 18/20 - 32/34 cm 

3. Wkopy współczesny związane z budową klombu  - 30/54 - 110/134 cm 

4. Wkop późnonowożytny z licznym gruzem ceglanym i spalenizną - 30 - 130 cm 

5. Brązowo-szary piasek - 32/34 - 40/46 cm 
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6. Ciemnobrunatna próchnica z gliną i spalenizną, liczny gruz ceglany - 40/46 - 56/64 cm 

7. Żółto-szary piasek z domieszką próchnicy 56/64 - 70/90 cm 

8. Jasnobrunatny piasek - 70/74 - 72/80 cm 

9. Jasnobrązowy piasek - 72/80 - 90/94 cm 

10. Brązowy piasek - 90/94 - 94/100 cm 

11. Biało-żółty piasek - 94/100 - 110/120 cm 

12. Szara próchnica z domieszką gliny - 110/120 - 122/130 cm 

13. Żółty piasek - 122/130 - 160/172 cm 

14. Brązowo-szary piasek - 160/172 - 170/178 cm 

15. Żółto-szary piasek z domieszką gruzu ceglanego - 170/178 - 200/220 

16. Szaro-żółty piasek z gruzem ceglanym i marglami - 200/220 - 240/260 

17. Mierzwa II/III - 240-260 cm 

Koniec poziomu eksploracji - poziom niwelacyjny: 103,68 - 103,80 npm 

 

Profil W (A-B) - opis nawarstwień (plan nr 5/2016): 

1. Rura drewniana, wodociągowa - 0 - 28/30 cm 

2. Szara próchnica z piaskiem (wkop pod rurę) - 28/30 - 32-36 cm 

3. Żółty piasek - 32/36 - 38/54 cm 

4. Glina z próchnicą, spalenizną i gruzem ceglanym - 32/36 - 40/62 cm 

5. Szara próchnica z domieszką piasku - 40/62 - 56/64 cm 

6. Żółty piasek z jasnoszarą próchnicą (w części N) - 60-70 cm 

7. Szara próchnica z domieszką żółtego piasku, gruzu ceglanego i węgli drzewnych (w 

części N) - 70 - 100 cm 

8. Żółto-szary piasek z domieszką gruzu ceglanego - 56/64 - 100/110 cm 

9. Szaro-żółty piasek z gruzem ceglanym i marglami - 100/110 - 140-150 cm 

10. Mierzwa II/III - 140/150 - 155 cm 

Koniec poziomu eksploracji - poziom niwelacyjny: 103,68 - 103,60 npm 

 

Profil W-E świadka z brukiem (L-K) - opis nawarstwień (plan nr 12/2016): 

Część E (pod brukiem): 

1. Bruk nowożytny - 0 - 12 cm 

2. Szara próchnica - 5 - 8/18 cm 

3. Żółto-szary piasek z gruzem ceglanym - 8/18 - 20/50 cm 

4. Faszyna - 20/50 - 24/52 cm 
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5. Zielonkawa glina (przy profilu E) - 24 - 32 cm 

6. Biało-żółty piasek z domieszką próchnicy (przy profilu E) - 32/36 - 40/54 cm 

7. Szaro-żółty piasek z wtrętami zielonej gliny i gruzu ceglanego - 40/54 - 60/78 cm 

8. Mierzwa II/III - 60/78 - 110/112 cm 

 

Część W (pod zasypiskiem): 

1. Zasypisko (glina, próchnica z piaskiem, silnie nasyconą spalenizną, bryły rozlasowanej 

polepy oraz fragmenty spalonego drewna) - 0 - 12/36 cm 

2. Jasnoszara próchnica z piaskiem - 22/30 - 40/50 cm 

3. Ciemnoszara próchnica z piaskiem, węglami drzewnymi i gruzem ceglanym - 10/54 - 

30/80 cm 

4. Płat mierzwy z faszyną - 30/80 - 34/100 cm 

5. Szaro-żółty piasek z wtrętami zielonej gliny i gruzu ceglanego - 34/100 - 72/120 cm 

6. Mierzwa II/III - 72/110 - 124/126 cm 

Koniec poziomu eksploracji - poziom niwelacyjny: 103,80 npm 

 

Dolna część wykopu 1: 

 

Profil N (F-G) - opis nawarstwień (plan nr 12/2016): 

1. Mierzwa II/III - spąg - 0 (poziom niwelacyjny 103,80 npm)- 2/4 cm 

2. Zielonkawa glina - 2/4 - 6/12 cm 

3. Ciemnoszara próchnica z piaskiem - 6/12 - 34/38 cm 

4. Szaro-żółty piasek - 34/38 - 48/52 cm 

5. Mierzwa V - 48/52 - 50/58 cm 

6. Zielonkawa glina z przewarstwieniami mierzwy - 50/58 - 78/86 cm 

7. Mierzwa IV/VI - VII z przewarstwieniami z żółtego piasku - 78/86 - 156/158 cm 

8. Ciemnoszara próchnica ze spalenizną - 156/158 - 160/166 cm 

9. Brunatna próchnica z piaskiem - 160/166 - 162/168 cm 

10. Żółty piasek z szarymi przemyciami - 162/168 - 178/182 cm 

11. Żółty piasek (calec) - 178/182 - 210/212 cm 

Koniec poziomu eksploracji - poziom niwelacyjny 101,75 - 101,76 npm 

 

Profil E (G-H) - opis nawarstwień (plan nr 24/2016): 

1. Mierzwa II/III - spąg - 0 (poziom niwelacyjny 103,91 npm)- 8/34 cm 
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2. Zielonkawa glina - 8/34 - 18/40 cm 

3. Ciemnoszara próchnica z piaskiem (w części N) - 18/42 - 48 cm 

4. Szaro-żółty piasek - 22/40 - 30/52 cm 

5. Żółto-szary piasek - 42/46 - 60/72 cm 

6. Ciemnoszary piasek (przy konstrukcjach drewnianych) - 40/50 - 64/66 cm 

7. Mierzwa V - 54/70 - 56/72 cm 

8. Konstrukcje drewniane (w części S) - 58/62 - 70/80 cm 

9. Zielonkawa glina z przewarstwieniami mierzwy - 56/66 - 90/104 cm 

10. Mierzwa IV/VI - VII z przewarstwieniami z żółtego piasku i zielonkawej gliny z piaskiem 

- 58/62 - 150/160 cm 

11. Bruk średniowieczny (w części S) - 150-160 cm 

12. Żółty piasek z szarymi przewarstwieniami (podsypka pod bruk) - 152-160 cm 

13. Ciemnoszara próchnica ze spalenizną - 150/160 - 162/170 cm 

14. Brunatna próchnica z piaskiem (w części N) - 164/170 - 166/172 cm 

15. Jasnobrunatna próchnica z piaskiem - 162/164 - 170/176 cm 

16. Żółty piasek z szarymi przemyciami - 164/178 - 182/200 cm 

17. Żółty piasek (calec) - 182/200 - 220 cm 

Koniec poziomu eksploracji - poziom niwelacyjny 101,76 - 101,68 npm 

 

Profil W (E-F) - opis nawarstwień (plan nr 24/2016): 

1. Mierzwa II/III - spąg - 10/30 - 18/42 cm 

2. Zielonkawa glina - 0 (poziom niwelacyjny 103,74 npm) /42 -  10/46 cm 

3. Ciemnoszara próchnica z piaskiem (w części N) - 10/22 - 16/30 cm 

4. Szaro-żółty piasek - 22/54 - 44/76 cm 

5. Żółto-szary piasek - 42/46 - 60/72 cm 

6. Żółto-szary piasek z przewarstwieniami faszyny (w części N) - 44/62 - 54/70 cm 

7. Mierzwa V - 44/64 - 54/70 cm 

8. Konstrukcje drewniane (w części S) - 60 - 80 cm 

9. Zielonkawa glina z przewarstwieniami mierzwy - 54/78 - 84/104 cm 

10. Mierzwa IV/VI - VII z przewarstwieniami z żółtego piasku i zielonkawej gliny z piaskiem 

- 60/64 - 150/158 cm 

11. Bruk średniowieczny (w części S) - 138/140 - 148/154 cm 

12. Żółty piasek z szarymi przewarstwieniami (podsypka pod bruk) - 144/146 -152/158 cm 

13. Ciemnoszara próchnica ze spalenizną - 140/158 - 162/166 cm 
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14. Brunatna próchnica z piaskiem (w części N) - 162/172 - 164/174 cm 

15. Żółty piasek z szarymi przemyciami - 160/170 - 172/184 cm 

16. Żółty piasek (calec) - 172/184 - 206 cm 

Koniec poziomu eksploracji - poziom niwelacyjny 101,75 - 101,67 npm 

 

Profil S (H-E) - opis nawarstwień (plan nr 12/2016): 

1. Mierzwa II/III - spąg - 0 (poziom niwelacyjny 103,54 npm)- 10/16 cm 

2. Zielonkawa glina - 10/16 - 24/30 cm 

3. Szaro-żółty piasek - 24/30 - 34/50 cm 

4. Mierzwa IV/VI - VII z przewarstwieniami z żółtego piasku - 34/50 - 110 cm 

5. Bruk średniowieczny - 110 - 120/124 cm 

6. Żółty piasek z szarymi przewarstwieniami (podsypka pod bruk) - 120 - 130 cm 

7. Ciemnoszara próchnica ze spalenizną - 130 - 140/142 cm 

8. Żółty piasek z szarymi przemyciami - 140/142 - 158/160 cm 

9. Żółty piasek (calec) - 158,160 - 190 cm 

Koniec poziomu eksploracji - poziom niwelacyjny 101,68 - 101,67 npm 

 

Wykop 1. Opis odsłoniętych obiektów i konstrukcji  

 W części południowo-zachodniej wykopu, przy klombie, pod betonową wylewką na 

głębokości 55-60 cm od powierzchni gruntu zarejestrowano późnonowożytny wkop 

(oznaczony jako obiekt nr 1) o przemieszanym, niejednorodnym wypełnisku zawierającym 

próchnicę ze spalenizną, liczny gruz ceglany, fragmenty spalonego drewna, kamienie 

eratyczne oraz liczne pokruszone fragmenty ceramiki naczyniowej. 

 Około 1,3-1,4 m od powierzchni obecnej nawierzchni rynku, na poziomie 

niwelacyjnym  105,17-105,21 npm odsłonięto fragment drewnianego, późnonowożytnego 

wodociągu, wykonanego z nieokorowanych, wydrążonych pni. Jedna z rur biegła po linii 

północ-południe (S-N), druga, łącząca się z nią po linii wschód-zachód (E-W). Rury, zarówno 

na połączeniach odcinków prostych, jak i wpustów, scalone były ze sobą żelaznymi mufami. 

Przy wpustach znajdowały się wycięte w rurach, przykryte klapkami rewizje, służące do 

czyszczenia połączeń. Miejsca połączeń rur obkładane były dodatkowo gliną i kamieniami. 

Stwierdzono także, że instalacja była naprawiana, część rur wymieniano. W profilu E oraz w 

rzucie rury o przebiegu E-W widoczne są bowiem wyraźnie dwa wkopy - pierwotny, 

wykonany przy kładzeniu wodociągu, wypełniony szarą próchnicą z piaskiem oraz wtórny 
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zawierający ciemnobrunatną próchnicę z gliną i spalenizną oraz liczny gruz ceglany (z 

warstwy pod betonową wylewką).  

 Bezpośrednio pod wodociągiem, w części północnej wykopu odsłonięto fragment 

nowożytnego bruku wykonanego z kamieni polnych. Nad brukiem zalegała warstwa mierzwy 

(oznaczonej jako I) o miąższości ok. 20 cm. Zawierała nieliczny nowożytny materiał 

zabytkowy oraz fragmenty ceramiki budowlanej, w tym cegły „palcówki”. Bruk zachowany 

był na przestrzeni 4 m w kierunku zachodnim i 1,8 - 2,4 m w kierunku południowym, 

urywając się pod wkopem pod rurę wodociągową E-W.  

 Dalej na zachód zalegały przemieszane warstwy zasypiskowe zawierające glinę, 

próchnicę z piaskiem, silnie nasyconą spalenizną, bryły rozlasowanej polepy oraz fragmenty 

spalonego drewna. Kontynuacja bruku zarejestrowana została 2,5 m dalej w kierunku 

zachodnim, pod warstwami zasypiskowymi. 

 Również w części południowej wykopu pierwotna stratygrafia nie zachowała się. 

Została zaburzona zapewne przy okazji porządkowania terenu na początku XIX w. po 

zniszczeniach z czasów pożaru w 1792 r. Usunięto wtedy wraz z gruzem i spalenizną część 

nawarstwień, a powstałe wykopy zasypano nawiezionym materiałem - piaskiem z domieszką 

gruzu ceglanego oraz margli. Wtórne warstwy nasypowe w części południowej wykopu 

sięgały do głębokości 2,5-2,8 m od powierzchni.  Natomiast przy profilu N bruk został zdjęty 

przy okazji wykonywania wkopu pod instalację kanalizacyjną biegnącego przez cały wykop 

na linii E-W.  

 Stwierdzono, że bruk ułożony został na podsypce z żółto-szarego piasku z dodatkiem 

gruzu ceglanego o miąższości 20-30 cm, spoczywającej na warstwie faszyny. Pod faszyną 

znajdowała się kolejna warstwa niwelacyjna utworzona z szaro-żółtego piasku z domieszką 

gliny i gruzu ceglanego.  

 Natomiast w części południowej wykopu pod zasypiskiem zalegała warstwa mierzwy 

(oznaczona jako II/III). W części stropowej zniszczona została częściowo podczas usuwania 

nawarstwień i zasypywania wykopów nawiezionym materiałem. Materiał ten bowiem 

wciśnięty był miejscami w mierzwę, tworząc w niej przewarstwienia. Mierzwa ze zniszczonej 

części stropowej określona została jako II, natomiast nienaruszone nawarstwienia jako III.  

 Następnie w związku z zagrożeniem związanym z obrywaniem się profili wraz z 

fragmentami betonowej wylewki, po uzgodnieniu z Wojewódzkim Urzędem Ochrony 

Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu, wykop został zawężony do wymiarów 2,5 x 3,5 

m i usytuowany krótszym bokiem równolegle do profilu N z brukiem nowożytnym. Dalej 

prowadzono eksplorację w zmniejszonej przestrzeni.    
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 Na poziomie niwelacyjnym 103,26 - 103,29 npm (3,2 m od poziomu nawierzchni) w 

części południowej wykopu natrafiono na konstrukcje drewniane składające się (po 

poszerzeniu wykopu na W, wzdłuż linii belek) z 3 równoległych, nieprzewiązanych ze sobą 

belek usytuowanych na linii E-W oraz kolejnej, dostawionej prostopadle wzdłuż linii N-S. 

Belki te zabite były z obu stron drewnianymi kołkami. Po wykonaniu kolejnych aneksów pod 

stronach: wschodniej i południowej, stwierdzono, że belki kontynuują się w kierunku profili S 

i E górnego wykopu. Niestety ze względu na znajdujące się tam szalowanie dalsze 

przedłużanie aneksów nie było możliwe.  

 Na poziomie konstrukcji drewnianych na całej powierzchni wykopu zarejestrowano 

nawarstwienia mierzwy. Początkowo warstwy na S od konstrukcji oznaczono jako IV a 

znajdujące się od niej na N jako VI i VII. Warstwy te po usunięciu drewnianej belki i 

rozebraniu świadka połączyły się ze sobą w jedną warstwę mierzwy o miąższości ok. 70-80 

cm z wyraźnymi przekładkami z żółtego piasku oraz zielonkawej gliny z piaskiem.  

 Kontynuując eksploracją nawarstwień na głębokości ok. 4 m od obecnej powierzchni 

(poziom niwelacyjny 102,52 - 102,55 npm) w części południowej wykopu natrafiono na 

kolejny bruk, ograniczony od strony północnej drewnianą dranicą zabitą kołkami. Przebieg 

dranicy powielał zarejestrowany ok. 60 cm wyżej przebieg konstrukcji drewnianych po linii 

wschód-zachód. Bruk kontynuował się w kierunku południowym, w stronę ratusza. 

 Pod nawarstwieniami mierzwy VI-VII w części S wykopu oraz pod brukiem w części 

N na całej powierzchni zalegała warstwa ciemnoszarej próchnicy ze spalenizną i fragmentami 

przepalonego drewna. Po nią zarejestrowano warstwę żółtego piasku z szarymi, 

próchnicznymi przemyciami. Z tej ostatniej warstwy wydobyto nieliczne fragmenty ceramiki 

naczyniowej kultury łużyckiej, świadczące o użytkowaniu tego terenu już w okresie epoki 

brązu. Pod wymienionymi powyżej warstwami zarejestrowano na głębokości ok. 4,40 m od 

poziomu nawierzchni rynku żółty piasek calcowy. W czasach lokacji miasta poziom 

użytkowy rynku znajdował się zatem ponad 4 m poniżej obecnego. 

 

3.2) Wykop 2 
 
 Wykop ten, podobnie jak poprzedni, podzielić należy na 2 części - górną o wymiarach 

10 x 15 m, eksplorowaną do głębokości 1,7-1,8 m od powierzchni gruntu oraz drugą, dolną - 

obejmującą wykop o wymiarach 6 x 11 m, poszerzony o aneks W - 4 x 8 m, eksplorowany do 

poziomu osiągnięcia calca, na głębokości 4,8 m od powierzchni gruntu.  
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Profil N - opis nawarstwień (plan nr 8/2017) 

1. humus- 0 - 20/25 cm 

2. próchnica ciemnobrunatna z piaskiem - 20/25 - 50 cm 

3. glina żółta z ciemnoszarą próchnicą i drobnym gruzem - 50 - 110/150 cm 

 

Nawarstwienia zasypiskowe związane z wkopem pod wodociąg - w układzie 

nieckowatym:  

 

4. próchnica ciemnoszara z gruzem ceglanym i spalenizną  

5.  glina żółto-zielona  

6. próchnica ciemnoszara ze spalenizną  

7. próchnica brunatna z piaskiem i gliną  

8. glina żółta z piaskiem i próchnicą (struktura marmurku) 

9. próchnica brunatna ze spalenizną i piaskiem 

10. próchnica szara z domieszką piasku i niewielką ilością gruzu ceglanego 

11. próchnica ciemnobrunatna z piaskiem 

12. próchnica ciemnoszara ze spalenizną 

13. mierzwa 

14. mierzwa przemieszana z szarą gliną i próchnicą 

15. piasek żółty z próchnicą 

 

W części W profilu - zbiornik o konstrukcji kamienno-ceglanej 

 

Profil E - opis nawarstwień (plan nr 7/2017) 

16. humus- 0 - 20/25 cm 

17. próchnica ciemnobrunatna z piaskiem - 20/25 - 40/60 cm (w części N) 

18. próchnica ciemno-szara z niewielką ilością gruzu ceglanego - 20/25 - 40/50 cm (w części 

S) 

19. próchnica ciemnoszara ze spalenizną - 20/25 - 40/50 cm (w części środkowej) 

 

Pod opisanymi powyżej warstwami rozpoczynał się rozległy wkop współczesny (początek 

- 30 cm na południe od profilu N, szerokość 10,5 m, max głębokość 3, 2 m) o 

nieckowatym kształcie w wypełnisku którego wyróżniono następujące nawarstwienia:  
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20. glina żółta z próchnicą, drobnym gruzem i zaprawą 

21. piasek żółto-szary z domieszką niewielkiej ilości gruzu ceglanego 

22. piasek z licznym gruzem ceglanym 

23. próchnica szara z domieszką piasku i niewielką ilością gruzu ceglanego 

24. gruz ceglany z próchnicą i spalenizną 

25. próchnica ciemnoszara z gruzem ceglanym i spalenizną 

26. glina żółta 

27. piasek biały z zaprawą i gruzem ceglanym 

28. próchnica przemieszana z gliną i spalenizną oraz domieszką gruzu ceglanego 

29. piasek z licznym gruzem ceglanym 

30. próchnica ciemnoszara z gruzem ceglanym i spalenizną 

31. próchnica przemieszana z gliną i spalenizną oraz domieszką gruzu ceglanego 

 

W części N profilu (nieuszkodzonej przez wkop) wyróżniono następujące nawarstwienia: 

 

32. glina szara - 60 - 70 cm 

33. próchnica ciemnoszara z gruzem ceglanym i spalenizną - 70 - 75/80 cm 

34. próchnica szara z domieszką piasku i niewielką ilością gruzu ceglanego z 

przewarstwieniami z żółtego i białego piasku- 75 - 180 cm  

35. próchnica ciemno-szara z niewielką ilością gruzu ceglanego - 130 - 180 cm 

36. próchnica ciemnoszara z polepą - 110 - 160 cm 

37. próchnica brunatna ze spalenizną i piaskiem - 170 - 180 cm 

38. piasek szaro-żółty z próchnicą - 180 - 190 cm 

39. mierzwa - 190 - 194 cm 

40. próchnica szara z domieszką piasku i niewielką ilością gruzu ceglanego - 194 - 200/204 

cm 

41. mierzwa - 200 - 202 cm 

42. próchnica ciemnobrunatna z piaskiem - 200/202 - 230 cm 

43. piasek biały z zaprawą i gruzem ceglanym - 230 - 240 cm 

44. mierzwa - 240 - 260/270 cm 

45. mierzwa przemieszana z szarą gliną i próchnicą - 260/270 cm - 310 cm 

46. mierzwa - 260/270 - 510 cm 

47. żółty piasek z szarymi przemyciami  

48. poziom bruku 
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W części S profilu (nieuszkodzonej przez wkop) wyróżniono następujące nawarstwienia: 

49. próchnica przemieszana z gliną i spalenizną oraz domieszką gruzu ceglanego - 45/50 - 

65/90 cm 

50. piasek jasnozielony, zgliniony - 70 - 90 cm 

51. próchnica ciemnobrunatna z piaskiem - 70 - 90 cm 

52. piasek biały - 90 - 110/120  

53. piasek jasnozielono-żółty - 110/120 - 140 cm 

54. próchnica brunatna z piaskiem i gliną - 110/120 - 160/170 cm 

55. mierzwa przemieszana z próchnicą i piaskiem - 140 - 150 cm 

56. piasek biało-żółty - 150 - 170 cm 

57. ściana E wkopu pod wodociąg - 170 - 460 cm 

58. próchnica brunatna z piaskiem i gliną - 460 - 470 cm 

59. mierzwa - 470 - 480 cm 

60. piasek biało-szary, warstwowany - 480 - 490 cm 

61. piasek żółty z szarymi przemyciami - 490 - 500 cm 

62. żółty piasek (calec) - 500 - 505 cm 

 

Profil W - opis nawarstwień (plan nr 7/2017) 

1. humus- 0 - 20/25 cm 

2. próchnica ciemno-szara z niewielką ilością gruzu ceglanego - 20/25 - 40/50 cm  

 

Pod opisanymi powyżej warstwami rozpoczynał się rozległy wkop współczesny (początek - 

30 cm na południe od profilu N, szerokość 11,3 m, max głębokość 3, 2 m) o nieckowatym 

kształcie w wypełnisku którego wyróżniono następujące nawarstwienia:  

 

3. glina żółta z próchnicą, drobnym gruzem i zaprawą 

4. próchnica szara z domieszką piasku i niewielką ilością gruzu ceglanego  

5. próchnica przemieszana z gliną i spalenizną oraz domieszką gruzu ceglanego 

6. piasek biały z zaprawą i gruzem ceglanym 

7. piasek żółty z próchnicą 

8. gruz ceglany 

9. próchnica ciemnoszara z gruzem ceglanym i spalenizną 

10. spalenizna 
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11. piasek żółto-szary z domieszką niewielkiej ilości gruzu ceglanego 

12. próchnica ciemnobrunatna z piaskiem 

13. próchnica brunatna z piaskiem i licznym gruzem ceglanym 

14. próchnica szara, warstwowana żółtym piaskiem z gruzem ceglanym 

15. piasek żółto-szary z domieszką próchnicy i spalenizny oraz licznym gruzem ceglanym i 

węglami drzewnymi 

16. glina żółta 

 

W części N profilu (nieuszkodzonej przez wkop) wyróżniono następujące nawarstwienia: 

 

17. glina żółta z ciemnoszarą próchnicą i drobnym gruzem - 20/30 - 60/65 cm 

18. próchnica ciemnoszara z gruzem ceglanym i spalenizną - 60 - 70/75 cm 

19. piasek biały z zaprawą i gruzem ceglanym - 65 - 70 cm 

20. glina żółto-zielona (w części N) - 70 - 170 cm 

21. próchnica brunatna z piaskiem i gliną - 70 - 230 cm 

22. glina żółta - 230 - 260 cm 

23. glina szaro-zielona z domieszką piasku - 260 - 310/320 cm 

kamienna obstawa zbiornika  

 

W części S profilu (nieuszkodzonej przez wkop) wyróżniono następujące nawarstwienia: 

24. próchnica przemieszana z gliną i spalenizną oraz domieszką gruzu ceglanego - 40/50 - 60 

cm 

25. piasek żółto-szary z domieszą próchnicy i spalenizny oraz licznym gruzem ceglanym i 

węglami drzewnymi - 40/50 - 110 cm 

26. piasek jasnozielono-żółty - 60 - 95 cm 

27. piasek biały - 60 - 120/125 cm 

28. piasek biało-szary, warstwowany - 95 - 120/165 cm 

29. piasek szaro-żółty z próchnicą - 155/165 - 210 cm 

30. próchnica ciemnobrunatna z dużą ilością polepy - 200/210 - 250  

31. próchnica ciemnoszara z polepą - 190/210 - 240 cm 

32. piasek biało-żółty - 240 - 260/270 cm 

33. próchnica ciemnobrunatna z piaskiem - 250/260 - 300 cm 

34. mierzwa z dodatkiem faszyny - 250 - 310 cm 

35. mierzwa przemieszana z szarą gliną i próchnicą - 280 - 310 cm 
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36. mierzwa z dodatkiem faszyny i piasku - 270/310 - 485/490 cm 

37. mierzwa z dodatkiem faszyny - 485/490 - 495/500 cm 

38. żółty piasek z szarymi przewarstwieniami - 495/500 - 510 cm 

39. żółty piasek (calec) - 510 - 520 cm 

Profil S - opis nawarstwień (plan nr 8/2017) 

1. humus- 0 - 30 cm 

2. próchnica ciemno-szara z niewielką ilością gruzu ceglanego - 30 - 50/55 cm 

3. próchnica przemieszana z gliną i spalenizną oraz domieszką gruzu ceglanego - 50/55 - 

80/90 cm 

4. piasek biało-szary, warstwowany - 80/90 - 120/130 cm 

5. próchnica ciemnobrunatna z piaskiem - 120/130 - 150/160 cm 

6. piasek żółty - 150/160 - 200/220 cm 

7. mierzwa przemieszana z szarą gliną i próchnicą - 200/220 - 270/280 cm 

8. mierzwa przemieszana z próchnicą i piaskiem - 270/280 - 470 cm 

9. piasek beżowo-szary - 300 - 350 cm 

10. piasek beżowy - 350 - 380/390 cm 

11. mierzwa - 380/390 - 470 cm 

12. mierzwa z dodatkiem faszyny - 470 - 480 cm 

 

Wykop 2. Opis odsłoniętych obiektów i konstrukcji  

 Po zdjęciu na całej powierzchni wykopu położonej na siatce darni oraz zalegającego 

pod nią humusu stwierdzono pod warstwą humusu, zaczynające się 30 cm na południe od 

profilu N i kontynuujące ok. 11 m w kierunku południowym, szerokoprzestrzenne zasypisko 

zawierające liczny gruz ceglany, zaprawę wapienną, piasek, spaleniznę oraz współczesne 

materiały z wieku XX (ułamki naczyń ceramicznych i porcelanowych, szkła naczyniowego i 

okiennego, kafli piecowych, ceramiki budowlanej i skorodowanych przedmiotów 

metalowych). Miało ono liniowy przebieg (w kierunku E-W) i nieckowaty kształt, 

maksymalnie zagłębiony na 3, 2 m od poziomu gruntu. Wkop ten przeciął zarówno drewniane 

ściany wkopu pod wodociąg (ściany E i W), jak i uszkodził w górnych partiach zbiornik o 

kamienno-ceglanej konstrukcji.  

 W części południowej wykopu, około 1,0 - 1,2 m od poziomu gruntu odkryto 

późnonowożytny bruk, zachowany najlepiej w części środkowej wykopu, natomiast reliktowo 

przy profilu E. Bruk ten, zajmujący powierzchnię ok. 9 m
2
 osunięty był w stronę północną. W 

jego stropie zalegały nawarstwienia związane z rozległym wkopem współczesnym, który 
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najprawdopodobniej spowodował przemieszczenie bruku. Biorąc pod uwagę poziom jego 

zalegania pochodził on zapewne z XIX w. 

 W narożniku S-W wykopu, przy ścianie W, na głębokości ok. 1,2 m od powierzchni 

odsłonięto fragment ceglanej ściany na fundamencie z dużych kamieni eratycznych spajanych 

zaprawą wapienną, we wkopie przecinającym poziom bruku późnonowożytnego. 

Kontynuowała się ona w stronę zachodnią, poza teren objęty badaniami, natomiast po stronie 

północnej uszkodzona była przez wkop współczesny. Można ją najprawdopodobniej łączyć z 

reliktami zabudowy funkcjonującej na rynku w XIX w. 

 W tymże narożniku pod piaszczystym zasypiskiem odsłonięto warstwę zawierającą 

próchnicę ze spalenizną i licznym gruzem polepy. W ścianie W widoczny był ślad po 

spalonym słupie. Wyżej opisane nawarstwienia można interpretować jako relikty spalonego 

budynku  o drewnianej konstrukcji oblepianej gliną.  

 Pod opisanymi powyżej reliktami zalegały warstwy biało-żółtego piasku oraz 

ciemnobrunatnej próchnicy z piaskiem, dochodzące do warstw mierzwy oraz mierzwy z 

faszyną. Natomiast przy obstawie kamiennej, od jej strony południowej, odsłonięto relikty 

bruku.  

 Około 1,7 m od powierzchni gruntu, przy ścianie N, odsłonięto fragment nowożytnego 

bruku, odpowiadającego poziomowi zagłębieniu brukowi zarejestrowanego w wykopie nr 

1/2016.  

 Na tymże poziomie, w narożniku N-W zarejestrowano górną część kamiennej obstawy 

zbiornika. Zbiornik ten o kolistym kształcie, zewnętrznej średnicy wynoszącej 7 m, a 

wewnętrznej 3,6 - 3,7 m składał się z ceglanej cembrowiny, wykonanej z cegły ręcznie 

formowanej o średnich wymiarach: 289,6 x 141 x 63,6 mm, zachowanej maksymalnie do 

wysokości 8 warstw cegieł. Cegły spajane były piaskiem z domieszką gliny. Wokół 

cembrowiny ułożony był na glinie wieniec z kamieni polnych o grubości ściany dochodzącej 

do 1 m. Glina stanowiła dobrą warstwę izolacyjną, zabezpieczającą przed przesiąkaniem. Pod 

ceglaną cembrowiną znajdowała się jedna warstwa kamieni polnych na podsypce z piasku. 

Obiekt ten posadowiony był bezpośrednio na nawarstwieniach mierzwy i nie posiadał niczym 

wyłożonego dna. Konstrukcja ta nie znajduje bezpośrednich analogii wśród innych obiektów 

odkrywanych na miejskich rynkach. Można przypuszczać, że stanowił on zbiornik na wodę 

do celów np. przeciwpożarowych bądź przemysłowych. Na podstawie wymiarów cegieł jego 

chronologię można wstępnie określić na wiek XVIII.  

 Natomiast w części wschodniej wykopu odsłonięto oszalowany wkop pod wodociąg. 

Jego strop (górne deski ze ścian oraz pionowe pale) odsłonięto na poziomie ok. 1,7 m od 
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poziomu gruntu. Sam wodociąg wykonany był z pnia dębowego, obrobionego w kształcie 

litery U. W górnej części pień posiadał wyżłobienia umożliwiające zamocowanie belki 

przykrywającej. Belka ta dodatkowo na łączeniach uszczelniona była gliną. Zaobserwowano, 

że część północna rury wodociągowej wykonana była z materiałów gorszej jakości. Podobna 

prawidłowość wystąpiła także w materiałach tworzących ściany szalunku. W części północnej 

były one wyraźnie gorszej jakości i bardziej zniszczone. Szalunek wkopu wykonany był w 

konstrukcji międzysłupowej, w części z materiałów użytych wtórnie, na co wskazywały 

nadpalenia kołków oraz obserwowane na nich zaciosy, świadczące, że pierwotnie pochodziły 

z innych konstrukcji. Deski szalunku spoczywały na warstwie żółtego piasku z szarymi 

przemyciami, pod którym znajdowała się warstwa kamieni (pod ścianą W) położonych na 

calcowym, żółtym piasku. Więcej o chronologii poszczególnych części instalacji będzie się 

można wypowiedzieć, bo przeprowadzeniu badań dendrochronologicznych pobranych próbek 

drewna (zarówno z desek, słupów, jak i rury wodociągowej wraz z pokrywą).  

 W części S wykopu po linii E-W, na poziomie ok. 1,7 - 1,8 m od poziomu gruntu, 

przebiegała konstrukcja drewniana, wykonana z dranic i belek zabijanych drobnymi kołkami. 

Miała ona kształt litery V (2 skośne  dranice i łącząca je w części spodniej belka). 

Konstrukcja wykonana została w części, podobnie jak opisany powyżej szalunek pod wkop 

pod wodociąg, z materiałów rozbiórkowych, użytych wtórnie. Została ona przerwana 

zarówno przez wkop pod kamienno-ceglaną konstrukcję zbiornika, jak i wkop pod szalunek 

wodociągu. Można ją interpretować jako rynsztok.  

 Kolejne, zniszczone konstrukcje drewniane odkryte zostały w części W-S wykopu, 

przy ścianie W wkopu pod wodociąg. Składały się z reliktowo zachowanej ściany W o 

przebiegu S-N złożonej z 3 belek (w tym jednej, górnej zwalonej w kierunku wschodnim) 

wspartych od strony W na kołkach. Ostatnia, podwalinowa belka, nosząca ślady pożaru, wbita 

była w calcowe podłoże.  Druga ściana (E), którą można łączyć z tą konstrukcją biegła bliżej 

ściany W szalunku i również . Zachowała się z niej belka dochodząca do ściany W szalunku 

oraz podtrzymujące pierwotnie dalszą część ściany kołki o przebiegu S-N. 

 Podsumowując w wykopie nr 2/2017 odsłonięto kilka różnoczasowych reliktów 

konstrukcji i instalacji. Najstarszy horyzont reprezentowały drewniane konstrukcje w części 

S-W wykopu. Stopień ich zniszczenia utrudnia interpretację ich pierwotnej funkcji. Drugi pod 

względem chronologii horyzont reprezentowała konstrukcja o przebiegu E-W, interpretowana 

jako rynsztok. Została ona przecięta zarówno przez wkop pod konstrukcję kamienno-ceglaną, 

jak i wkop pod szalunek wodociągu o przebiegu S-N. Kolejne horyzonty chronologiczne 

reprezentują: wodociąg wraz z oszalowaniem wkopu pod niego, zbiornik o kamienno-
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ceglanej konstrukcji oraz pozostałości zabudowy o drewnianej konstrukcji wylepianej gliną 

zarejestrowane w narożniku S-W. Natomiast najmłodsze pod względem czasu powstania były 

relikty bruku późnonowożytnego w części S wykopu oraz pozostałości ceglanej zabudowy na 

fundamentach z kamieni eratycznych, zarejestrowane fragmentarycznie w części S-W 

wykopu.  

 Szczegółowe określenie czasu powstania opisanych powyżej konstrukcji będzie 

możliwe dopiero po wykonaniu badań dendrochronologicznych pobranych próbek drewna 

oraz opracowaniu ruchomych materiałów zabytkowych. 

4. Opis zabytków ruchomych 
 

 Podczas prowadzonych w sezonach 2016-2017 badań pozyskano łącznie 12 739 

zabytków ruchomych, w tym 5917 fragmentów ceramiki naczyniowej, 614 przedmiotów 

metalowych, 862 fragmentów przedmiotów skórzanych i skrawków skóry, 209 ułamków 

szkła, 65 fragmentów kafli, 76 ułamków ceramiki budowlanej, 137 fragmentów drewna, 16 

bryłek polepy, 12 węgli drzewnych oraz 4730 kości zwierzęcych. Pozyskano również 101 

ruchomości zaliczonych do kategorii inne, wśród których wyróżniono m.in. łupiny orzechów i 

żołędzi, muszle ślimaków oraz próbki minerałów (pirytu, margli). 

 Z wykopu nr 1 pochodziły 3403 zabytki ruchome, w tym: 1790 fragmentów ceramiki 

naczyniowej, 227 przedmiotów metalowych, 130 fragmentów przedmiotów skórzanych i 

skrawków skóry, 23 ułamków szkła, 12 fragmentów kafli, 37 ułamków ceramiki budowlanej, 

72 fragmenty drewna, bryłka polepy, 8 węgli drzewnych oraz 1095 destruktów kości 

zwierzęcych.  

 Z wykopu nr 2 pozyskano: 9336 zabytków ruchomych, w tym: 4127 fragmentów 

ceramiki naczyniowej, 186 ułamków szkła, 387 przedmiotów metalowych, 53 ułamki kafli 

piecowych, 15 bryłek polepy, 39 ułamków ceramiki budowlanej (dachówek, cegieł, płytek 

ściennych), 732 fragmenty przedmiotów skórzanych, 65 elementów drewnianych, 4 węgle 

drzewne, 93 zabytki określone jako inne (m.in. muszle ślimaków, łupiny orzechów i żołędzi, 

osełka, przęślik,  sznurek) oraz 3635 destruktów kości zwierzęcych.  

 Wśród wymienionych powyżej zabytków wyróżniono materiały współczesne, 

nowożytne oraz późnośredniowieczne. Z wykopu nr 1/2016 zabytki nowożytne i współczesne 

pochodziły z nawarstwień leżących nad poziomem mierzwy II/III oraz wkopów. Natomiast z 

wykopu nr 2/2017 dużą ilości zabytków współczesnych pozyskano z rozległego wkopu 

zarejestrowanego pod humusem, przecinającego wykop liniowo w kierunku E-W. Z 
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nawarstwień mierzwy, rejestrowanej ok. 1,7-1,8 m poniżej poziomu gruntu pochodziły 

zabytki wczesnonowożytne i późnośredniowieczne.  

 Do najciekawszych zabytków metalowych z wykopu 1/2016 należały: kłódka, 

posrebrzany pierścionek z tarczką, brakteat guziczkowy, grot bełtu kuszy, nożyce 

sprężynowe, guziki oraz skórzany but dziecięcy. Wszystkie wyżej wymienione zabytki 

pochodziły z nawarstwień późnośredniowiecznych. 

 Natomiast wśród zabytków wydzielonych z wykopu nr 2/2017 wyróżniały się: zbiór  

srebrnych denarów brakteatowych, brązowa aplikacja pasa z przedstawieniem gryfa, 

mosiężne zakończenie pasa, aplikacje z przedstawieniami Jezusa oraz orła, mosiężny 

naparstek, ołowiane odważniki oraz fragmenty tygielków odlewniczych, guziki, igła, haczyk 

na ryby, osełka z łupku, gliniany przęślik, malowane czerwoną angobą naczynie miniaturowe 

z gliny kaolinitowej oraz znaczna ilość przedmiotów skórzanych (głównie obuwia). Zabytki 

powyższe pozyskane zostały z nawarstwień późnośredniowiecznych i wczesnonowożytnych.  

 Szczegółowa charakterystyka pozyskanych zabytków ruchomych będzie możliwa po 

przeprowadzeniu ich konserwacji, w szczególności przedmiotów skórzanych i metalowych 

oraz opracowaniu ceramiki naczyniowej.  

5. Rynek Główny - rys historyczny 
 

 Kalisz lokowany został na prawie średzkim na początku 2 połowy XIII w. Oryginalny 

dokument lokacyjny nie zachował się, istnieje jedynie transumpt księcia Przemysła II z 1282 

r., zatwierdzający przywilej lokacyjny nadany przez księcia Bolesława Pobożnego (KDW, I, 

nr 511). Lokacja nastąpiła zatem po roku 1257, w którym to Bolesław Pobożny objął władzę 

nad Wielkopolską po śmierci księcia Przemysła I, a przed 1264, z którego pochodzi dokument 

księcia Bolesława przyznający miastu Kaliszowi prawo pobierania ćwierci soli od każdego 

wozu gości wiozących sól i przybywających do Kalisza (KDW, I, nr 411).  

 Pierwsza wzmianka o miejskim rynku, określonym jak medium forum pochodzi z 

dokumentu arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba z 1303 r. (KDW, II, nr 876). W dokumencie 

tym zapisano, że granica dwóch miejskich parafii - św. Mikołaja i św. Panny Marii (obecnie 

św. Józefa) przebiegała wzdłuż rzeki (odnogi Prosny) przecinającej medium forum i dzielącej 

zarazem świeżo lokowane miasto na dwie części. Zasięgi wzmiankowanych wyżej parafii 

zachował się do czasów I wojny światowej i biegł wzdłuż ulic Wrocławskiej (obecnie 

Śródmiejskiej), następnie przez środek prostokątnego rynku (M. Młynarska, 1960, s. 112). 

Odnoga ta w trakcie kształtowania się układu przestrzennego miasta musiała zostać zasypana, 
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można przypuszczać, że nastąpiło to w 1 poł. XIV w., jeszcze przed budową murów 

miejskich w połowie wieku XIV.  

 Zagospodarowanie powierzchni rynku rozpoczęto od końca lat 80. XIII w. W 

dokumencie księcia Przemysła II z 1289 r. jest bowiem mowa o nadaniu miastu wszystkich 

kramów, jakie zostaną zbudowane na rynku z zastrzeżeniem, że 1/6 czynszu z tychże sklepów 

będzie należeć do wójta Henryka (KDW, II, nr 640). Tenże książę dwa lata później, 

dokumentem z 1291 r. nadał również mieszczanom kaliskim czynsz ze sklepów 

sukienniczych świeżo wybudowanych na rynku (KDW, II, nr 665).  

 Pierwotna zabudowa pierzei przyrynkowych była zapewne drewniana. Pozostałości 

murowanych domów odkryto podczas badań ratowniczych prowadzonych w 1957 r. przez W. 

Szenicową. Na działce przy Starym Rynku nr 1 (stanowisko nr VII) odkryto wtedy relikty 2 

murowanych budynków. Jeden z nich wzniesiono na przełomie XIV i XV w. i rozbudowano 

w XVII w., drugi zbudowano w wieku XVII (W. Szenicowa, 1961, s. 58-61; J. Tomala, 2004, 

s. 32, 132). 

 Można przypuszczać, że w tym czasie na rynku wzniesiono także pierwszy, drewniany 

ratusz o którym pierwsza informacja pochodzi z 1372 r. (KDW, XI, nr 1752). Kolejna 

wzmianka źródłowa o ratuszu pochodzi dopiero z roku 1426 r. W 1537 r. budynek ten spłonął 

podczas wielkiego pożaru miasta. Odbudowano go w ciągu 5 kolejnych lat, a w 1542 r. 

zamontowano na odbudowanej ratuszowej wieży zegar przez sprowadzonego z Wrześni 

mistrza Franciszka (W. Kościelniak, K. Walczak, 2002, s. 38, 43-45). W 1609 r. wybuch 

kolejny wielki pożar miasta, podczas którego spaleniu uległ m.in. ratusz oraz kamienice przy 

rynku. Miasto na okoliczność pożaru otrzymało 3 lata zwolnienia z płacenia podatków (W. 

Kościelniak, K. Walczak, 2002, s. 55-56).  

 Duże zniszczenia miały miejsce w Kaliszu podczas „potopu” szwedzkiego w połowie 

XVII w., przerywając trwający przez XVI i 1 poł. XVII w. okres prosperity miasta. W 

pożarze miasta, który wybuchł w 1656 r. spłonęła m.in. połowa zabudowy rynku. Z pożogi 

ocalał ratusz (Z. Libiszowska, 1960, s. 243-268). Przez kolejne pół wieku miasto 

odbudowywało się po stratach. W 1681 r. wokół rynku stało 17 murowanych kamienic i 39 

drewnianych domów (W. Kościelniak, K. Walczak, 2002, s. 70). W 12 lat później, w 1693 r. 

wybuchł pożar ratusza i znajdujących się przy nim kramów, podczas którego uszkodzeniu 

uległa ratuszowa wieża. Odbudowano ją 2 lata później z funduszy miejskich, a na wieży 

zamontowano nowy zegar z dzwonami zamówionymi we Wrocławiu (W. Kościelniak, K. 

Walczak, 2002, s. 71-72; W. Rusiński, 1961, s. 165). Budynki na dwóch pierzejach rynku 

spaliły się także podczas pożaru z 1706 r. (W. Rusiński, 1961, s. 134-135).  
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 Mimo wysiłków miasto nie odzyskało dawnej świetności, do czasu nadejścia 

kolejnych klęsk, podczas wojny północnej z początku XVIII w., po zakończeniu której 

zaledwie 34 domy w mieście nadawały się do zamieszkania. Kolejne zniszczenia, choć na 

mniejszą już skalę, przyniosła wojna siedmioletnia z lat 1756-1763 oraz walki z czasów 

konfederacji barskiej z lat 1768 - 1772 (W. Rusiński, 1961, s. 131-133; W. Kościelniak, K. 

Walczak, 2002, s. 65, 74, 79-82). Jeszcze w 1749 r. zawaliło się sklepienie główne ratusza. 

Jego naprawa trwała kolejne 6 lat i zakończyła się w 1755 r. Stan ogólny budowli w tym 

czasie był już zły i wymagający kompleksowych prac remontowych. W 1778 r. mury i 

sklepienia były popękane,  wiązania i podłogi pogniłe, piwnice zawalone mierzwą i fekaliami 

(W. Rusiński, 1961, s. 165-166; W. Kościelniak, K. Walczak, 2002, s. 78). Również 

otoczenie ratusza musiało prezentować się nieestetycznie, gdyż w 1779 r. rada miejska 

wydała statut zakazujący budowy nowych i nakazujący likwidację starych chlewów koło 

ratusza i zakazujący wypuszczaniu trzody chlewnej na rynek i ulice miasta (W. Kościelniak, 

K. Walczak, 2002, s. 84).   

 Według planu miasta A. Politalskiego z 1785 r. na rynku, w jego północnej części stał 

ratusz z odwachem i izbą oficerską. Od strony wschodniej, przy ratuszu usytuowane były jatki 

chlebowe, natomiast w części południowej rynku mieściły się sklepy, browary i jatki mięsne. 

Na rynku znajdowały się też 2 studnie - jedna w części południowo-zachodniej, a druga w 

północno-wschodniej
1
. Zabudowa rynku była w większości murowana. W spisie z 1786 r. 

odnotowano 39 budynków murowanych, 2 drewniane i 2 puste place. Podobnie sytuacja 

przedstawiała się w 1792 r. Budynków murowanych było 39 (w tym 38 prywatnych), 

drewniane 2 (W. Rusiński, 1961, s. 164, tab. 11).  

 Kolejny wielki pożar miasta, podczas którego spłonął ratusz i część zabudowy rynku 

miał miejsce we wrześniu 1792 r. Spaliło się wtedy ponad 400 domów i budynków 

użyteczności publicznej (W. Rusiński, 1961, s. 135-136). Widok spalonego ratusza, 

pozbawionego dachu, z uszkodzoną wieżą, przedstawiony został na litografii „Rynek w 

Kaliszu z roku 1797”, zamieszczonej w „Przyjacielu Ludu” z 1835 r. (nr 4, s. 25), ukazującej 

rynek z południowo-zachodniej strony. Widoczne są na niej także: brukowana nawierzchnia 

rynku oraz studnia miejska o okrągłej górą cembrowinie. Studni tej nie ma już na obrazie 

olejnym Lehmana z 1833 r. W miejscu gdzie była ona usytuowana znajdują się dwie pompy 

(T. Ruszczyńska, 1961, ryc. 5). Do usuwania skutków pożaru przystąpiono po zajęciu miasta 

przez Prusaków w 1793 r. W 1804 r. rząd pruski wydał polecenie rozebrania spalonego 

                                                 
1
 Plan miasta Kalisza według kopji mappy jeometry Politalskiego z r. 1785, przerysował i wydał Ottomar Wolle, 

jeometra przysięgły, Kalisz 1878 r. (https://polona.pl).  
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ratusza. W tymże roku rozpoczęto rozbieranie wieży, trwające do 1812 r., w którym to część 

odzyskanych materiałów budowlanych sprzedano Józefowi Markowi na budowę browaru (W. 

Kościelniak, K. Walczak, 2002, s. 101, 105, 107). W latach 1806-1812 miasto na krótko 

odzyskało niepodległość stając się stolicą departamentu Księstwa Warszawskiego. Następnie 

po upadku Księstwa, Kalisz przeszedł pod panowanie rosyjskie pod którym pozostawał aż do 

wybuchu I wojny światowej (J. Wąsicki, 1962, s. 139-172; W. Kościelniak, K. Walczak, 

2002, s. 102-107). Po rozbiórce wieży prace porządkowe na rynku kontynuowano, usuwając 

do 1818 r. jatki mięsne i chlebowe, a sklepy usytuowano wokół rynku. Do 1819 r. do 

fundamentów rozebrano ratusz (W. Kościelniak, K. Walczak, 2002, s. 111, 113). Zabudowa 

ta widoczna była jeszcze na planie miasta z sporządzonym w latach 1814-1815 przez K. 

Nahajewicza
2
. W 1834 r. wzniesiono na rynku murowany odwach wg projektu Franciszka 

Reinsteina w miejscu rozebranego ratusza (W. Kościelniak, K. Walczak, 2002, s. 124).  

 Na planie miasta z 1878 r. sporządzonym przez Ottomara Wolle widoczny jest odwach 

oraz przylegające do niego sklepy i jatki
3
. W kilka lat później, w roku 1884, rozpoczęto 

kopanie fundamentów pod nowy ratusz. Podczas prac budowlanych natrafiono na warstwy 

bruku oraz fundamenty wieży pierwszego ratusza, przy którym znaleziono denar królowej 

Jadwigi. W 1888 r. przystąpiono do wznoszenia murów nowego budynku wg projektu J. 

Chrzanowskiego. Prace ukończono w 1889 r., wykańczanie wnętrz przeciągnęło się do 1890 

r. (W. Kościelniak, K. Walczak, 2002, s. 147-149). Nowy budynek ratusza zajmujący 

centralną część rynku widoczny jest na planie miasta z 1911 r. sporządzonym przez B. 

Bukowińskiego
4
. Okazały ratusz przetrwał do 1914 r. kiedy to został podpalony przez 

niemieckich żołnierzy. Po zakończeniu wojny i odgruzowaniu miasta wzniesiono w latach 

1920-1925 nowy ratusz wg projektu Sylwestra Pajzderskiego (W. Kościelniak, K. Walczak, 

2002, s. 164, 169-178). 

 5a. Wodociągi miejskie - rys historyczny 
 

 Pierwsze wzmianki o wodociągu miejskim pochodzą z 1543 r. Wodę doprowadzano 

do kilku studni miejskich, z których co najmniej jedna znajdowała się na rynku, z 

przedmieścia Korczak ze zbiorników znajdujących się na strumieniu Krępica. Długość linii 

                                                 
2 
Plan miasta gubernialnego Kalisza ze wszystkiemi zabudowaniami i przyległościami zdjęty przy pomiarach z 

uczniami przez professora matematyki Kazimierza Nahajewicza w latach 1824 i 1825 (https://polona.pl).
 

3
 Plan dzisiejszego Kalisza, sekcya III, wypracował oryginalnie i wydał Ottomar Wolle jeometra przysięgły, 

Kalisz 1878 r. (https://polona.pl) 
4
 Plan Miasta Kalisza według układów rewizora pomiarów Bronisława Bukowińskiego wydany staraniem 

Wincentego Beretti i Stanisława Graeve, 1911 (http://www.kalisz.info/stare-mapy.html). 
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wodociągowej wynosiła ok. 1 km. Mieszkańcy miasta zobowiązani byli do opłat na rzecz 

wodociągu (W. Kościelniak, K. Walczak, 2002, s. 45). W 1684 r., po zniszczeniach z czasów 

wojen szwedzkich wodociąg naprawiono. Zużyto do tego celu 60 rur wykonanych z 

sosnowych pni (W. Kościelniak, K. Walczak, 2002, s. 71). Z 1763 r. zachowała się 

informacja o wymianie rur w wodociągu doprowadzającym wodę ze źródła Krępica pod 

Dobrcem Wielkim. Wykonany był z przewierconych pni drzew łączonych żelaznymi 

obręczami. Jego długość na tym odcinku wynosiła 1800 m. Częściowo biegł pod ziemią, 

częściowo na powierzchni gruntu, a odkryte część przykrywano na zimę mierzwą, aby 

zapobiec zamarzaniu wody. Doprowadzał on wodę do studni w dzielnicy żydowskiej, a 

stamtąd była rozprowadzana po innych studniach miejskich. Komisja Dobrego Porządku 

(powołana w 1778 r.) zaleciła aby woda najpierw doprowadzane była do studni miejskich, a 

na końcu do tej w dzielnicy żydowskiej, którą uznano za nieutrzymywaną w należytej 

czystości (W. Rusiński, 1961, s. 168; W. Kościelniak, K. Walczak, 2002, s. 80).  

 Fragmenty wodociągu wykonanego z wydrążonych drewnianych pni odkrywano 

podczas prac budowlanych na ulicach miasta, m.in. Mariańskiej, Piekarskiego, Rzeźniczej, 

Sukienniczej, Śródmiejskiej, Zamkowej i Złotej (J. Tomala, 2004, s. 39).  

 Natomiast bezpośrednich analogii wśród kaliskich odkryć nie znajduje wodociąg  o 

korycie wykonanej z pnia dębowego uformowanego w kształt litery U i nakrytej belką, 

odsłonięty na głębokości ok. 4,5 m od powierzchni gruntu w wykopie 2/2017. Analogiczne 

rozwiązania znane są natomiast z innych miast w Polsce - np. Wrocławia, Krakowa, 

Kołobrzegu, Koszalina, czy Elbląga, gdzie datowane były od XIII po XVI w. (P. 

Cembrzyński, 2011, s. 45-49). 

6. Podsumowanie 
 

 Badania na rynku były pierwszymi prowadzonymi na tak szeroką skalę pracami na 

Rynku Głównym, dającymi możliwość pełnego prześledzenia stratygrafii nawarstwień i 

dokonania rekonstrukcji przemian zabudowy istniejącej na rynku od czasów jego lokacji 

miasta w połowie XIII w. po czasy współczesne. W ich wyniku stwierdzono, że pierwotny 

poziom rynku znajdował się od 4,3 m w części północnej po 4,8 m w partii południowej, 

poniżej obecnego poziomu gruntu. W części południowej, na poziomie 4 m od powierzchni 

współczesnej nawierzchni, zarejestrowano fragment średniowiecznego bruku umocnionego 

od strony południowej drewnianą dranicą. Relikty bruków notowano w obu wykopach na 
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różnych poziomach - chronologię najstarszych z nich można wiązać z wiekiem XVII, 

najmłodszych z XIX, początkami XX w.  

 Znaczna część odkryć związana była z funkcjonowaniem w granicach rynku instalacji 

związanych z doprowadzeniem wody i odbiorem ścieków. W wykopie nr 1 odsłonięto relikty 

(wraz z wpustem rur) drewnianego, nowożytnego wodociągu z wydrążonych pni drzew, 

natomiast w wykopie nr 2/2017 wodociągu wykonanego z dębowego koryta nakrytego belką i 

uszczelnionego gliną. Z odprowadzeniem nieczystości i wody z powierzchni rynku można 

także wiązać drewniane konstrukcje o przebiegu E-W odsłonięte w wykopie nr 2/2017. 

Natomiast kamienno-ceglany zbiornik (wykop 2/2017) służył zapewne do gromadzenia wody 

np. do celów przeciwpożarowych.  

 Badania dostarczyły również wielu ciekawych artefaktów opisanych w podpunkcie 4. 

 Po wykonaniu szczegółowych analiz (badania dendrochronologiczne, analizy 

pobranych próbek mierzwy) i opracowaniu liczącego blisko 13 tys. zbioru materiałów 

ruchomych będzie możliwe uszczegółowienie czasu powstania poszczególnych konstrukcji i 

instalacji.  
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9. Wybór dokumentacji fotograficznej  
 

Fot. 1. Wykop 1/2016. Bruk nowożytny odsłonięty na głębokości 160 cm od obecnej 

powierzchni rynku, część wschodnia. 

Fot. 2. Wykop 1/2016. Widok wykopu na poziomie odsłonięcia wodociągu i nowożytnego 

bruku. 

Fot. 3. Wykop 1/2016. Fragment rury wodociągowej z żelazną mufą.  

Fot. 4. Wykop 1/2016. Punkt połączenia rur wodociągowych po rozebraniu odcinka E-W. 

Fot. 5. Wykop 1/2016. Fragment rury wodociągowej z widoczną klapką rewizyjną. 

Fot. 6. Wykop 1/2016. Bruk nowożytny w części E-W wykopu. 

Fot. 7. Wykop 1/2016. Konstrukcje drewniane odkryte na poziomie 310 m od nawierzchni 

rynku. 

Fot. 8. Wykop 1/2016. Bruk średniowieczny zarejestrowany na poziomie 4 m od powierzchni 

obecnej nawierzchni rynku.  

Fot. 9. Wykop 1/2016. Profil E wykopu, poziom calca. 

Fot. 10. Wykop 1/2016. Profil W wykopu, poziom calca.  

Fot. 11. Wykop 2/2017. Profil E, wkop współczesny biegnący przez wykop. 

Fot. 12. Wykop 2/2017. Widok wykopu na poziomie odsłonięcia konstrukcji drewnianych  

w części E i kamienno-ceglanego zbiornika w części N-W. 

Fot. 13. Wykop 2/2017. Drewniane konstrukcje oraz kamienno - ceglany zbiornik podczas 

eksploracji.  

Fot. 14. Wykop 2/2017. Kanał wodociągu pomiędzy ścianami E i W oraz bruk w narożniku 

E-N.  

Fot. 15. Wykop 2/2017. Kamienno-ceglany zbiornik. Widok od strony N.  

Fot. 16. Wykop 2/2017. Konstrukcje drewniane (rynsztok o przebiegu E-W) w obrębie 

cembrowiny zbiornika.  

Fot. 17. Wykop 2/2017. Profil S - wkop pod szalowanie wkopu pod wodociąg.  

Fot. 18. Wykop 2/2017. Kanał wodociągu wraz z szalowaniem wkopu pod niego (ściany  

E i W).  

Fot. 19-23. Wykop 1/2016. Wybór zabytków wydzielonych późnośredniowiecznych:  1) 

Brakteat guziczkowy; 2) Guzik brązowy; 3) Posrebrzany pierścionek; 4) Kłódka; 5) Grot 

bełtu kuszy.  
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Fot. 24-28. Wykop 2/2016. Wybór zabytków wydzielonych: 1) Denary brakteatowe; 2) 

Aplikacja z przedstawieniem Jezusa; 3) Ostroga z gwiaździstym bodźcem; 4) Ozdoba z 

przedstawieniem Jezusa, 5) Odważnik ołowiany.  

 

10. Spis dokumentacji fotograficznej (płyty DVD nr 1-3) 
 

10.1) Kalisz, Rynek Główny 1, gm. loco, pow. kaliski, woj. wielkopolskie - wykop 1/2016 
 
Folder: 07.11.2016 r. 

1. 07.11.2016 (1) - Teren planowanych badań po zdjęciu płyt nawierzchni rynku, przed 

rozpoczęciem prac ziemnych.  

2. 07.11.2016 (2) - 07.11.2016 (10) - Usuwanie podsypki pod nawierzchnię i betonowej 

wylewki z lat. 70. XX w. przy użyciu sprzętu mechanicznego. 

3. 07.11.2016 (11) - 07.11.2016 (15) - Wkop nowożytny (obiekt 1) na poziomie rejestracji.  

4. 07.11.2016 (16) - Wytyczanie wykopu przez geodetów. 

5. 07.11.2016 (17) - 07.11.2016 (22) - Usuwanie podsypki pod nawierzchnię i betonowej 

wylewki z lat. 70. XX w. przy użyciu sprzętu mechanicznego. 

 

Folder: 08.11.2016 r. 

1. 08.11.2016 (1) - 08.11.2016 (3) - Usuwanie podsypki pod nawierzchnię i betonowej 

wylewki z lat. 70. XX w. przy użyciu sprzętu mechanicznego. 

2. 08.11.2016 (4) - 08.11.2016 (6) - Oberwany profil w ścianie S wykopu, od strony E. 

3. 08.11.2016 (7) - 08.11.2016 (15) - Profil E wykopu. 

4. 08.11.2016 (16) - 08.11.2016 (17) - Wkop współczesny w narożniku N-E wykopu.  

5. 08.11.2016 (18) - 08.11.2016 (19) - Narożnik E-N wykopu. Poziom odsłonięcia rury 

wodociągowej E-W.  

6. 08.11.2016 (20) (26) - Rura wodociągowa E-W, strop, w części E (zniszczonej).  

7. 08.11.2016 (21) - 08.11.2016 (25) - Profil S wykopu, część E.  

 

Folder: 09.11.2016 r. 

1. 09.11.2016 (1) - 09.11.2016 (5) - Podmyte przez wodę obrywy profilu S wykopu. 

2. 09.11.2016 (6) - 09.11.2016 (9) - Profil N wykopu. 

3. 09.11.2016 (10) - 09.11.2016 (24) - Rura wodociągowa E-W.  

4. 09.11.2016 (25) - Rura wodociągowa S-N. 
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Folder: 10.11.2016 r. 

1. 10.11.2016 (1) - 10.11.2016 (3), 10.11.2016 (8) - 10.11.2016 (12) - Część E-W rury 

wodociągowej, warstwa mierzwy na N od rury.  

2. 10.11.2016 (4) - 10.11.2016 (7) - Wodociąg, rury o przebiegu E-W i S-N. 

3. 10.11.2016 (13) - 10.11.2016 (17) - Wodociąg, rury o przebiegu E-W i S-N, w części S 

wykopu wtórne warstwy zasypiskowe. 

4. 10.11.2016 (18) - 10.11.2016 (21) - Wodociąg o przebiegu E-W i S-N, widok na 

eksplorowaną część wykopu.  

 

Folder: 12.11.2016 r. 

1. 12.11.2016 (1) - 12.11.2016 (5) - Część E-W rury wodociągowej, bruk nowożytny na N od 

rury.  

2. 12.11.2016 (6) - 12.11.2016 (9) - Widok na wykop od strony N. Część E-W rury 

wodociągowej, bruk nowożytny na N od rury, warstwy zasypiskowe na S od rury.   

3. 12.11.2016 (10) - 12.11.2016 (19) - Profil N świadka rury wodociągowej o przebiegu E-W. 

 

Folder: 14.11.2016 r. 

1. 14.11.2016 (1) - 14.11.2016 (10) - Profil N świadka rury wodociągowej o przebiegu E-W. 

2. 14.11.2016 (11) - 14.11.2016 (13) - Część E-W rury wodociągowej, bruk nowożytny na N 

od rury. 

3. 14.11.2016 (14) - 14.11.2016 (19) - Widok eksplorowanej części wykopu „z lotu ptaka”. 

4. 14.11.2016 (20) - 14.11.2016 (32) - Część E-W rury wodociągowej, widok od strony N. 

5. 14.11.2016 (33) - 14.11.2016 (41) - Fragment rury wodociągowej E-W z mufą (łączenie z 

rurą S-N. 

6. 14.11.2016 (42) - 14.11.2016 (47) - Bruk nowożytny po rozebraniu rury wodociągowej E-

W. 

7. 14.11.2016 (48) - 14.11.2016 (49) - Profil W wykopu, pod rurą wodociągową S-N.  

 

Folder: 15.11.2016 r. 

1. 15.11.2016 (1) - 15.11.2016 (3) - Widok ogólny wykopu przed rozpoczęciem prac. 

2. 15.11.2016 (4) - 15.11.2016 (6) - Profil N świadka z brukiem. 

3. 15.11.2016 (7) - 15.11.2016 (8) - Profil S wykopu. 

4. 15.11.2016 (9) - 15.11.2016 (14) - Profil W wykopu (w trakcie obrywu). 
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5. 15.11.2016 (15) - 15.11.2016 (16) - Łączenie rur wodociągowych E-W i S-N. 

6. 15.11.2016 (17) - 15.11.2016 (24) - Świadek przy profilu N wykopu, po wyeksplorowaniu 

rury wodociągowej i części bruku nowożytnego. 

7. 15.11.2016 (25) - 15.11.2016 (27) - Odsłonięty wpust łączący rury wodociągowe E-W i S-

N. 

8. 15.11.2016 (28) - 15.11.2016 (36) - Fragment rury wodociągowej S-W z wpustem i klapką 

rewizyjną.  

9. 15.11.2016 (37) - 15.11.2016 (38) - Mufa łącząca rury wodociągowe. 

10. 15.11.2016 (39) - 15.11.2016 (40) - Profil N wykopu, świadka z brukiem. 

11. 15.11.2016 (41) - 15.11.2016 (43) - Zasypisko w części N-W wykopu (obiekt nr 2). 

12. 15.11.2016 (44) - 15.11.2016 (46) - Fragment profilu E, wkop pod rurę wodociągową i 

warstwa utwardzenia pod bruk nowożytny.  

 

Folder: 16.11.2016 r. 

1. 16.11.2016 (1) - 16.11.2016 (2) - Widok ogólny wykopu przed rozpoczęciem prac. 

2. 16.11.2016 (3) - 16.11.2016 (5) - Usuwanie wody z wykopu. 

3. 16.11.2016 (6) - 16.11.2016 (8) - Zasypisko w części N-W wykopu (obiekt nr 2), płat 

mierzwy. 

4. 16.11.2016 (9) - 16.11.2016 (17) - Profil N świadka z brukiem. 

5. 16.11.2016 (18) - 16.11.2016 (18) - Narożnik N-E wykopu. 

 

Folder: 17.11.2016 r. 

1. 17.11.2016 (1) - 17.11.2016 (2) - Widok ogólny wykopu przed rozpoczęciem prac. 

2. 17.11.2016 (3) - 17.11.2016 (5) - Profil N wykopu (świadek z brukiem). 

3. 17.11.2016 (6) - 17.11.2016 (8) - Poziom mierzwy II, fragmenty drewna.  

4. 17.11.2016 (9) - 17.11.2016 (12) - Narożnik N-W wykopu, obiekt nr 2. 

5. 17.11.2016 (13) - Profil N wykopu (świadek z brukiem). 

6. 17.11.2016 (14) - 17.11.2016 (15) - Mierzwa II przy świadku z brukiem, strop.  

 

Folder: 18.11.2016 r. 

1. 18.11.2016 (1) - 18.11.2016 (7) - Widok ogólny wykopu przed rozpoczęciem prac. 

2. 18.11.2016 (8) - 18.11.2016 (12) - Profil N wykopu (świadek z brukiem). 

3. 18.11.2016 (13) - 18.11.2016 (16) - Drewniane elementy w mierzwie II. 

4. 18.11.2016 (17) - 18.11.2016 (20) - Strop mierzwy II.  
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5. 18.11.2016 (21) - 18.11.2016 (23) - Strop mierzwy II i bruk nowożytny na świadku.  

6. 18.11.2016 (24) - 18.11.2016 (29) - Strop mierzwy II i bruk nowożytny na świadku, widok 

od strony S.  

7. 18.11.2016 (30) - 18.11.2016 (32) - Profil E wykopu od strony narożnika S. 

 

Folder: 19.11.2016 r. 

1. 19.11.2016 (1) - 19.11.2016 (2) - Mierzwa II podczas eksploracji, pod zdjęciu 

drewnianych elementów. 

2. 19.11.2016 (3) - 19.11.2016 (5) - Profil W wykopu. 

3. 19.11.2016 (6) - 19.11.2016 (7) - Szalowania narożnika E-S wykopu. 

4. 19.11.2016 (8) - 19.11.2016 (10) - Narożnik S-W wykopu, widoczny wlot rury 

wodociągowej S-N. 

 

Folder: 21.11.2016 r. 

1. 21.11.2016 (1) - 21.11.2016 (5) - Widok ogólny wykopu przed rozpoczęciem prac. 

2. 21.11.2016 (6) - 21.11.2016 (8) - Wykop w zawężonym wymiarze - poziom odsłonięcia 

drewnianych kołków.  

3. 21.11.2016 (9) - 21.11.2016 (13) - Zbliżenie na drewniany kołek przy ścianie W. 

4.  21.11.2016 (14) - 21.11.2016 (17) - Zbliżenie na drewniany kołek przy ścianie E. 

 

Folder: 22.11.2016 r. 

1. 22.11.2016 (1) - 22.11.2016 (2) - Widok ogólny wykopu przed rozpoczęciem prac. 

2. 22.11.2016 (3) - 22.11.2016 (5) - Wylewanie wody z wykopu przed rozpoczęciem prac. 

3. 22.11.2016 (6) - 22.11.2016 (9) - Poziom stropu drewnianych konstrukcji, widok od strony 

N. 

4. 22.11.2016 (10) - 22.11.2016 (11) - Drewniane konstrukcje w części S wykopu, strop, 

widok od strony E.  

5. 22.11.2016 (12) - 22.11.2016 (13) - Drewniane konstrukcje w części S wykopu, strop, 

widok od strony S. 

6. 22.11.2016 (14) - 22.11.2016 (15) - Drewniane konstrukcje w części S wykopu, strop, 

widok od strony E.  

7. 22.11.2016 (16) - 22.11.2016 (17) - Drewniane konstrukcje w części S wykopu, strop, 

widok od strony W.  
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8. 22.11.2016 (18) - 22.11.2016 (19) - Drewniane konstrukcje w części S wykopu, strop,  

miejsce dostawienia 2 belek w ciągu E-W. Widok od strony W.  

9. 22.11.2016 (20) - Profil W wykopu. 

10. 22.11.2016 (21) - 22.11.2016 (23) - Profil E wykopu. 

11. 22.11.2016 (24) - 22.11.2016 (25) - Profil N wykopu. 

12. 22.11.2016 (26) - 22.11.2016 (27) - Profil S wykopu. 

13. 22.11.2016 (28) - 22.11.2016 (29) - Drewniane konstrukcje podczas eksploracji, belki 

E-W, widok od strony N.  

14. 22.11.2016 (30) - Drewniane konstrukcje podczas eksploracji, belki E-W, widok od 

strony E-N.  

15. 22.11.2016 (31) - 22.11.2016 (34) - Drewniane konstrukcje, belki E-W i N-S.  

16. 22.11.2016 (35) - Drewniane konstrukcje, widok od strony E. 

17. 22.11.2016 (36) - 22.11.2016 (37) - Drewniane konstrukcje, widok od strony S. 

18. 22.11.2016 (38) - 22.11.2016 (39) - Drewniane konstrukcje, widok od strony N. 

19. 22.11.2016 (40) - Drewniane konstrukcje, widok od strony E. 

20. 22.11.2016 (41) - 22.11.2016 (43) - Drewniane konstrukcje, punkt dostawienia belki 

N-S do belki E-W. 

21. 22.11.2016 (44) - Drewniane konstrukcje, belki o przebiegu E-W. 

22. 22.11.2016 (45) - 22.11.2016 (48) - Drewniane konstrukcje, punkt dostawienia 

kolejnej belki o przebiegu E-W. 

23. 22.11.2016 (49) - 22.11.2016 (51) - Profil E wykopu. 

24. 22.11.2016 (52) - Profil W wykopu. 

 

Folder: 23.11.2016 r. 

1. 23.11.2016 (1) - 23.11.2016 (2) - Wykop podczas eksploracji poniżej poziomu 

drewnianych konstrukcji, widok od strony E. 

2. 23.11.2016 (3) - 23.11.2016 (5) - Drewniane konstrukcje, widok od strony S.  

3. 23.11.2016 (6) - 23.11.2016 (8) - Profil W wykopu. 

4. 23.11.2016 (9) - 23.11.2016 (11) - Profil S wykopu. 

5. 23.11.2016 (12) - 23.11.2016 (13) - Profil N wykopu. 

6. 23.11.2016 (14) - 23.11.2016 (15) - Profil E wykopu. 

 

Folder: 24.11.2016 r. 

1. 24.11.2016 (1) - 24.11.2016 (3) - Widok ogólny wykopu przed rozpoczęciem prac. 
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2. 24.11.2016 (4) - 24.11.2016 (5) - Profil W wykopu. 

3. 24.11.2016 (6) - Profil N wykopu. 

4. 24.11.2016 (7) - 24.11.2016 (10) - Profil E wykopu. 

5. 24.11.2016 (11) - Fragment cegły w piaszczystych nawarstwieniach pomiędzy warstwami 

mierzwy.  

6. 24.11.2016 (12) - Profil E wykopu. 

7. 24.11.2016 (13) - 24.11.2016 (14) - wykop od strony W. 

 

Folder: 25.11.2016 r. 

1. 25.11.2016 (1) - 25.11.2016 (2) - Widok ogólny wykopu przed rozpoczęciem prac. 

2. 25.11.2016 (3) - 25.11.2016 (4) - Widok na wykop od strony E.  

3. 25.11.2016 (5) - 25.11.2016 (6) - Konstrukcje drewniane, widok od strony S.  

 

Folder: 26.11.2016 r. 

1. 26.11.2016 (1) - 26.11.2016 (2) - Widok ogólny wykopu przed rozpoczęciem prac. 

2. 26.11.2016 (3) - 26.11.2016 (6) - Część N wykopu, ciemnoszara próchnica ze spalenizną 

pod warstwami mierzwy.  

3. 26.11.2016 (7) - 26.11.2016 (9) - Widok na wykop od strony W. Poziom bruku 

średniowiecznego w części S, ciemnoszara próchnica ze spalenizną w części N.  

4. 26.11.2016 (10) - 26.11.2016 (14) - Poziom bruku średniowiecznego w części S.  

5. 26.11.2016 (15) - 26.11.2016 (18) - Świadek pod belką E-W konstrukcji drewnianych. 

Profil S.  

6. 26.11.2016 (19) - 26.11.2016 (20) - Profil N wykopu. 

7. 26.11.2016 (21) - 26.11.2016 (22) - Profil W wykopu, od strony ściany N. 

8. 26.11.2016 (23) - 26.11.2016 (25) - Część N-W wykopu, poziom zasypiska nad 

kontynuacją bruku nowożytnego. 

9. 26.11.2016 (26) - 26.11.2016 (28) - Profil E wykopu, część S. 

10. 26.11.2016 (29) - 26.11.2016 (31) - Świadek pod belką E-W konstrukcji drewnianych. 

Profil N.  

11. 26.11.2016 (32) - Profil W wykopu, część S.  

12. 26.11.2016 (33) - 26.11.2016 (35) - Profil S wykopu. 

13. 26.11.2016 (36) - 26.11.2016 (42) - Część N wykopu. Poziom skupiska kamieni w 

warstwie próchnicy ze spalenizną.  

14. 26.11.2016 (43) - Profil N wykopu. 
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Folder: 28.11.2016 r. 

1. 28.11.2016 (1) - 28.11.2016 (2) - Widok ogólny wykopu przed rozpoczęciem prac. 

2. 28.11.2016 (3) - 28.11.2016 (5) - Część W-N (aneks) wykopu, poziom zasypiska. 

3. 28.11.2016 (6) - 28.11.2016 (8) - Profil N aneksu w części W-N.  

4. 28.11.2016 (9) - 28.11.2016 (12) - Część N wykopu, przekrój przez skupisko kamieni.  

 

Folder: 29.11.2016 r. 

1. 29.11.2016 (1) - 29.11.2016 (4) - Widok ogólny wykopu przed rozpoczęciem prac. 

2. 29.11.2016 (5) - 29.11.2016 (9) - Świadek pod belką E-W konstrukcji drewnianych. Profil 

S. 

3. 29.11.2016 (10) - 29.11.2016 (11) - Świadek pod belką E-W konstrukcji drewnianych. 

Kołek drewniany.  

4. 29.11.2016 (12) - 29.11.2016 (14) - Świadek pod belką E-W konstrukcji drewnianych - 

narożnik S-W. 

5. 29.11.2016 (15) - 29.11.2016 (21) - Poziom konstrukcji drewnianych, utwardzenie pod 

belkę E-W i aneks W. 

6. 29.11.2016 (22) - 29.11.2016 (23) - Profil N świadka z brukiem nowożytnym (aneks W-

N).  

7. 29.11.2016 (24) - 29.11.2016 (25) - Aneks W-N - profil W.  

8. 29.11.2016 (26) - 29.11.2016 (29) - Profil N wykopu. 

9. 29.11.2016 (30) - 29.11.2016 (33) - Profil W wykopu, część N.  

 

Folder: 30.11.2016 r. 

1. 30.11.2016 (1) - 30.11.2016 (3) - Widok ogólny wykopu przed rozpoczęciem prac. 

2. 30.11.2016 (4) - 30.11.2016 (6) - Kontynuacja bruku nowożytnego w części N-W wykopu. 

3. 30.11.2016 (7) - 30.11.2016 (8) - Profil N wykopu przy zasuwie wodociągowej. 

4. 30.11.2016 (9) - 30.11.2016 (11) - Fragment bruku nowożytnego w części N-E. 

5. 30.11.2016 (12) - 30.11.2016 (13) - Fragment bruku nowożytnego w części N-W. 

6. 30.11.2016 (14) - 30.11.2016 (18) - Widok na bruk nowożytny odsłonięty w części N 

wykopu. 

7. 30.11.2016 (19) - 30.11.2016 (20) - Widok na wykop od strony W. 

8. 30.11.2016 (21) - 30.11.2016 (23) - Konstrukcje drewniane, aneks W, wzdłuż belek o 

przebiegu E-W. 
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9. 30.11.2016 (24) - 30.11.2016 (25) - Konstrukcje drewniane, aneks W, belka dostawiona od 

strony N.  

10. 30.11.2016 (26) - Profil S aneksu W wzdłuż konstrukcji drewnianych.  

11. 30.11.2016 (27) - 30.11.2016 (32) - Widok na część S wykopu i aneks W od strony E.  

12. 30.11.2016 (33) - 30.11.2016 (37) - Widok na wykop z aneksem W od strony E. 

 

Folder: 01.12.2016 r. 

1. 01.12.2016 (1) - 01.12.2016 (4) - Widok ogólny wykopu przed rozpoczęciem prac. 

2. 01.12.2016 (5) - 01.12.2016 (7) - Wykop z aneksami wzdłuż belek E-W od strony E.  

3. 01.12.2016 (8) - Kołek „krawężnika” bruku średniowiecznego, profil S.  

4. 01.12.2016 (9) - 01.12.2016 (10) - Bruk średniowieczny w części S wykopu. 

5. 01.12.2016 (11) - 01.12.2016 (12) - Widok wykopu od strony W po wyeksplorowaniu 

nawarstwień do calca (żółty piasek).  

6. 01.12.2016 (13) - 01.12.2016 (14) - Aneks S, wzdłuż belki N-S.  

7. 01.12.2016 (15) - 01.12.2016 (18) - Dranica i kołki stanowiące „krawężnik” bruku 

średniowiecznego.  

8. 01.12.2016 (19) - 01.12.2016 (21) - Profil S aneksu W. 

9. 01.12.2016 (22) - 01.12.2016 (24) - Bruk średniowieczny, widok od strony S. 

10. 01.12.2016 (25) - 01.12.2016 (26) - Widok wykopu od strony N.  

 

Folder: 02.12.2016 r. 

1. 02.12.2016 (1) - 02.12.2016 (2) - Usuwanie wody z wykopu.  

2. 02.12.2016 (3) - 02.12.2016 (4) - Profil E wykopu. 

3. 02.12.2016 (5) - Profil W wykopu.  

4. 02.12.2016 (6) - 02.12.2016 (3) - Profil S wykopu. 

5. 02.12.2016 (10) - 02.12.2016 (13) - Widok ogólny wykopu po zakończeniu prac.  

 

Folder: Zabytki wydzielone 

1. Guzik brązowy, mierzwa II/III. 

2. Brakteat guziczkowy, mierzwa II/III.  

3. Wybór przedmiotów metalowych: kółko, gwoździe, żelazne, mierzwa IV nad brukiem 

średniowiecznym. 

4. Fragment posrebrzanej ozdoby, mierzwa IV nad brukiem średniowiecznym. 

5. Posrebrzany pierścionek z tarczką, mierzwa IV nad brukiem średniowiecznym.  
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6. Guzik, mierzwa IV nad brukiem średniowiecznym. 

7. Kłódka żelazna, mosiądzowana, mierzwa VII w części N wykopu.  

8. Grot bełtu kuszy, żelazo, mierzwa VII w części N wykopu. 

 
 
10.2) Kalisz, Rynek Główny 2, gm. loco, pow. kaliski, woj. wielkopolskie - wykop 2/2017 

 

Folder: 21.03.2017 r. 

1. 21_03_2017(1) - 21_03_2017(2) - Teren planowanych badań. 

2. 21_03_2017(3) - 21_03_2017(5) - Wytyczony wykop. 

3. 21_03_2017(6) - 21_03_2017(9) - Wykop w trakcie usuwania darni i humusu. 

4. 21_03_2017(10) - 21_03_2017(17) - Wykop w trakcie eksploracji nawarstwień. 

 

Folder: 22.03.2017 r. 

1. 22_03_2017(1) - 22_03_2017(18) - Eksploracja nawarstwień zasypiskowych z XX w. 

sprzętem mechanicznym. 

2. 22_03_2017(19) - Profil E wykopu.  

3. 22_03_2017(20) - 22_03_2017(21) - Profil W wykopu. 

 

Folder: 23.03.2017 r. 

1. 23_03_2017(1) - 23_03_2017(4) - Fragment nowożytnego bruku w części S-W wykopu. 

2. 23_03_2017(5) - 23_03_2017(9) - Fragment nowożytnego bruku w  narożniku N-W 

wykopu. 

3. 23_03_2017(10)- 23_03_2017(12) - Wykop w trakcie wydłużania w części S. 

 

Folder: 24.03.2017 r. 

1. 24_03_2017(1) - 24_03_2017(2) - Profil N wykopu. 

2. 24_03_2017(3) - 24_03_2017(11) - Profil W wykopu. 

3. 24_03_2017(12) - 24_03_2017(17) - Profil E wykopu. 

4. 24_03_2017(18) - 24_03_2017(19) - Profil W wykopu. 

5. 24_03_2017(20) - 24_03_2017(21) - Wykop (część N) w trakcie eksploracji. 

6. 24_03_2017(22) - 24_03_2017(34) - Profil E wykopu. 

7. 24_03_2017(35) - 24_03_2017(45) - Bruk nowożytny w części S wykopu. 

8. 24_03_2017(46) - 24_03_2017(48) - Profil W wykopu.  
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Folder: 27.03.2017 r. 

1. 27_03_2017(1) - 27_03_2017(2) - Profil E, część S 

2. 27_03_2017(3) - 27_03_2017(7) - Profil S wykopu. 

3. 27_03_2017(8) - Fragment bruku przy profilu E, w części S wykopu. 

 

Folder: 28.03.2017 r. 

1. 28_03_2017(1) - 27_03_2017(5) - Poszerzanie wykopu w części W, usuwanie darni, 

humusu i nawarstwień gruzowych. 

 

Folder: 29.03.2017 r. 

1. 29_03_2017(1) - 29_03_2017(4) - Wykop w trakcie usuwania gruzowych nawarstwień. 

2. 29_03_2017(5) - Profil E świadka z brukiem przy profilu E. 

3. 29_03_2017(6) - Profil S świadka z brukiem przy profilu E. 

4. 29_03_2017(7) - 29_03_2017(8) - Profil N świadka z brukiem przy profilu E. 

5. 29_03_2017(9) - Profil W świadka z brukiem nowożytnym. 

6. 29_03_2017(10) - 29_03_2017(11) - Profil S świadka z brukiem nowożytnym. 

7. 29_03_2017(12) - Drewniany kołek przy świadku z brukiem. 

8. 29_03_2017(13) - Drewniany kołek przy świadku z brukiem. 

9. 29_03_2017(14) - Drewniany kołek przy świadku z brukiem. 

10. 29_03_2017(15) - 29_03_2017(16)- Profil S świadka z brukiem nowożytnym. 

11. 29_03_2017(17) - 29_03_2017(29) - Bruk nowożytny. 

12. 29_03_2017(30), 29_03_2017(32) - 29_03_2017(33) - Profil E wykopu. 

13. 29_03_2017(31) - Profil E, w części N. 

14. 29_03_2017(34) - 29_03_2017(35) - Profil E, w części S. 

15. 29_03_2017(36) - 29_03_2017(37) - Profil S, w części E. 

16. 29_03_2017(38) - Profil S, w części W. 

 

Folder: 30.03.2017 r. 

1. 30_03_2017(1) - Profil  S, w części W. 

2. 30_03_2017(2) - 30_03_2017(5) - Fundament kamienno-ceglany w części S profilu W. 

3. 30_03_2017(6) - 30_03_2017(7) - Fragment bruku nowożytnego przy profilu N. 

4. 30_03_2017(8) - 30_03_2017(9) - Profil N wykopu. 

5. 30_03_2017(10) - Profil W od strony N. 
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6. 30_03_2017(11) - Profil W wykopu. 

7. 30_03_2017(12) - 30_03_2017(14) - Profil W od strony S.  

8. 30_03_2017(15) - 30_03_2017(16) - Fundament kamienno-ceglany w części S profilu W. 

9. 30_03_2017(17) - 30_03_2017(19) - Widok wykopu od strony N, na poziomie ok. 1,8 m 

od poziomu gruntu. 

10. 30_03_2017(20) - 30_03_2017(22) - Widok wykopu od strony W, na poziomie ok. 1,8 

m od poziomu gruntu. 

 

Folder: 31.03.2017 r. 

1. 31_03_2017(1) - 31_03_2017(7) - Wstawianie minikoparki do wykopu. 

2. 31_03_2017(8) - 31_03_2017(10) - Profil W wykopu. 

 

Folder: 03.04.2017 r. 

1. 03_04_2017(1) - 03_04_2017(7) - Szalowanie wykopu. 

 

Folder: 04.04.2017 r. 

1. 04_04_2017(1) - 04_04_2017(3) - Kamienna konstrukcja w narożniku N-W. 

2. 04_04_2017(4) - 04_04_2017(8) - Warstwa ciemnoszarej próchnicy ze spalenizną i 

faszyną przy konstrukcjach drewnianych w części S wykopu. 

3. 04_04_2017(9) - Eksploracja części N wykopu. Widoczna nachodząca woda.  

4. 04_04_2017(10) - 04_04_2017(14) - Warstwa ciemnoszarej próchnicy ze spalenizną i 

faszyną przy konstrukcjach drewnianych w części S wykopu - II warstwa mechaniczna. 

5. 04_04_2017(15) - Dranica w warstwie ciemnoszarej próchnicy ze spalenizną i faszyną w 

części S wykopu. 

6. 04_04_2017(16) - 04_04_2017(19) - Kamienna konstrukcja w narożniku N-W. 

7. 04_04_2017(20) - 04_04_2017(21) - Widok ogólny wykopu na zakończenie dnia pracy. 

 

Folder: 05.04.2017 r. 

1. 05_04_2017(1) - 05_04_2017(8) - Drewniane konstrukcje w części S wykopu. 

2. 05_04_2017(9) - 05_04_2017(11) - Dranica  w warstwie ciemnoszarej próchnicy ze 

spalenizną i faszyną w części S wykopu. 

3. 05_04_2017(12) - 05_04_2017(15) - Kamienna konstrukcja w narożniku N-W. 
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Folder: 06.04.2017 r. 

1. 06_04_2017(1) - 06_04_2017(2) - Drewniane konstrukcje w części S wykopu. 

2. 06_04_2017(3) - Dranica  w warstwie ciemnoszarej próchnicy ze spalenizną i faszyną w 

części S wykopu. 

3. 06_04_2017(4) - 06_04_2017(6) - Bruk przy dranicy (od strony S). 

4. 06_04_2017(7) - 06_04_2017(8) - Drewniane konstrukcje w części N wykopu. 

5. 06_04_2017(9) - 06_04_2017(10) - Drewniane konstrukcje w części N wykopu i fragment 

kamiennej konstrukcji (oblicowania ceglanej cembrowiny) w narożniku N-W. 

6. 06_04_2017(11) - 06_04_2017(14) - Oblicowana kamieniami ceglana cembrowina. 

7. 06_04_2017(15) - 06_04_2017(16) - Ceglana cembrowina - zbliżenie. 

8. 06_04_2017(17) - 06_04_2017(27) - Drewniane konstrukcje w części S wykopu. 

9. 06_04_2017(28) - Drewniane konstrukcje w części S wykopu - zbliżenie narożnika 

oblicowanego gliną. 

10. 06_04_2017(29) - 06_04_2017(31) - Drewniane konstrukcje w części S wykopu. 

11. 06_04_2017(32) - 06_04_2017(33) - Drewniane konstrukcje w części S wykopu - 

dranice w ścianie E. 

12. 06_04_2017(34) - 06_04_2017(35) - Drewniane konstrukcje w części S wykopu - 

dranica o przebiegu E-W. 

 

Folder: 07.04.2017 r. 

1. 07_04_2017(1) - 07_04_2017(11) - Drewniane konstrukcje w części S wykopu. 

 

Folder: 10.04.2017 r. 

1. 10_04_2017(1) - 10_04_2017(8) - Drewniane konstrukcje w części S wykopu, poziom 

minus 2,3 - 2,4 m. 

2. 10_04_2017(9) - 10_04_2017(10) - Bruk przy ścianie W, w części S wykopu, poziom 

minus 2,3 - 2,4 m. 

3. 10_04_2017(11) - 10_04_2017(15) - Drewniane konstrukcje w części S wykopu, poziom 

minus 2,3 - 2,4 m. 

 

Folder: 11.04.2017 r. 

1. 11_04_2017(1) - Widok zalanego wykopu na początku dnia pracy. 

2. 11_04_2017(2) - 11_04_2017(15) - Drewniane konstrukcje w części N wykopu, poziom 

minus 2,5 m. 
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3. 11_04_2017(16) - 11_04_2017(37) - Drewniane konstrukcje w części S wykopu, poziom 

minus 2,5 m. 

4. 11_04_2017(38) - 11_04_2017(39) - Drewniany słup z zaciosem pod belkę w części S 

wykopu. 

5. 11_04_2017(40) - 11_04_2017(44) - Drewniane konstrukcje na poziomie minus 2,5 m. 

6. 11_04_2017(45) - 11_04_2017(48) - Bruk kamienny przy kamiennej obstawie ceglanej 

cembrowiny w części S-W wykopu. 

 

Folder: 13.04.2017 r. 

1. 13_04_2017(1) - Widok zalanego wykopu na początku dnia pracy. 

2. 13_04_2017(2) - 13_04_2017(3) - Fragment profilu S od strony W. 

3. 13_04_2017(4) - 13_04_2017(5) - Fragment profilu W od strony S.  

4. 13_04_2017(6), 13_04_2017(12) - Drewniane słupy przy kamiennej obstawie od strony S.  

5. 13_04_2017(7), 13_04_2017(9), 13_04_2017(11), 13_04_2017(13) - Profil W od strony N 

(zbiornika o ceglanej cembrowinie i obstawie kamiennej).  

6. 13_04_2017(8), 13_04_2017(10) - Profil W. 

7. 13_04_2017(14) - 13_04_2017(15) - Rzut zbiornika o ceglanej cembrowinie i kamiennej 

obstawie - część E obiektu.  

8. 13_04_2017(16) - 13_04_2017(19) - Drewniane konstrukcje w części E wykopu oraz 

zbiornik o ceglanej cembrowinie i kamiennej obstawie w części W. 

 

Folder: 14.04.2017 r. 

1. 14_04_2017(1) - Widok zalanego wykopu na początku dnia pracy. 

2. 14_04_2017(2) - Drewniana ściana przy profilu E oraz belka między pionowymi słupami. 

3. 14_04_2017(3) - 14_04_2017(6) - Wnętrze między ścianami E i W, profil S.  

4. 14_04_2017(7) - 14_04_2017(9) - Konstrukcje drewniane zachowane od strony S wykopu; 

profil S.  

5. 14_04_2017(10) - 14_04_2017(13), 14_04_2017(20) - Drewniane konstrukcje w części N 

wykopu. 

6. 14_04_2017(14) - 14_04_2017(16) - Drewniane konstrukcje - widok od strony N.  

7. 14_04_2017(17) - 14_04_2017(18) - Rzut wykopu - relikty drewnianych konstrukcji i 

fragment zbiornika w profilu W. Widok od strony N.  

8. 14_04_2017(19), 14_04_2017(21) 14_04_2017(22) - Rzut wykopu - relikty drewnianych 

konstrukcji i fragment zbiornika w profilu W. Widok od strony E.  
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9. 14_04_2017(23) - 14_04_2017(26),  14_04_2017(28), 14_04_2017(30) - Fragment 

zbiornika w profilu W.  

10. 14_04_2017(27), 14_04_2017(29) - Profil W wykopu.  

 

Folder: 18.04.2017 r. 

1. 18_04_2017(1) - Widok zalanego wykopu na początku dnia pracy. 

2. 18_04_2017(2) - Podczas pracy. 

3. 18_04_2017(3) - Widok wykopu na koniec dnia.  

 

Folder: 19.04.2017 r. 

1. 19_04_2017(1) - 19_04_2017(2) - Widok drewnianych konstrukcji i zbiornika od strony 

N. 

2. 19_04_2017(3) - Widok drewnianych konstrukcji i „studni” od strony S. 

3. 19_04_2017(4) - 19_04_2017(5) - Widok drewnianych konstrukcji i zbiornika od strony 

N. 

4. 19_04_2017(6) - Drewniane konstrukcje w części S wykopu. 

5. 19_04_2017(7) - Widok drewnianych konstrukcji od strony N. 

6. 19_04_2017(8) - 19_04_2017(11) - Drewniane konstrukcje w części N wykopu. 

7. 19_04_2017(12) - 19_04_2017(15) - Profil E wykopu. 

8. 19_04_2017(16) - Drewniane konstrukcje w części N wykopu, ściana W. 

9. 19_04_2017(17) - Drewniane konstrukcje w części N wykopu, ściana E. 

10. 19_04_2017(18) - Profil N wykopu (fragment od strony E). 

11. 19_04_2017(19) - Zwalona belka z ukośnym zaciosem w części N wykopu, między 

dranicami. 

12. 19_04_2017(20) - 19_04_2017(21) - Drewniany słup w części S wykopu.  

 

Folder: 20.04.2017 r. 

1. 20_04_2017(1) - 20_04_2017(4) - Naczynie miniaturowe odsłonięte przy ścianie W w 

części S wykopu (głębokość 3,2 m od poziomu gruntu). 

 

Folder: 21.04.2017 r. 

1. 21_04_2017(1) - Widok zalanego wykopu na początku dnia pracy. 

2. 21_04_2017(2) - 21_04_2017(6) - Skupisko kamieni i belki w części S-W wykopu, przy 

kamiennej obstawie zbiornika. 
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3. 21_04_2017(7) - 21_04_2017(8) - Skupisko kamieni i belka W-E w części S-W wykopu, 

przy kamiennej obstawie zbiornika. 

4. 21_04_2017(9) - 21_04_2017(13) - Skupisko kamieni i belki w części S-W wykopu, przy 

kamiennej obstawie zbiornika. 

5. 21_04_2017(14) - 21_04_2017(16) - Skupisko kamieni i belka W-E w części S-W 

wykopu, przy kamiennej obstawie zbiornika. 

6. 21_04_2017(17) - 21_04_2017(18) - Widok na drewniane konstrukcje i zbiornik od strony 

N. 

7. 21_04_2017(19) - Widok na drewniane konstrukcje i zbiornik od strony S.  

8. 21_04_2017(20) - Narożnik S-W wykopu (zasypisko piasku). 

9. 21_04_2017(21) - 21_04_2017(22) - Widok na drewniane konstrukcje i zbiornik od strony 

W. 

 

Folder: 24.04.2017 r. 

1. 24_04_2017(1) - Widok wykopu na koniec dnia pracy. 

 

Folder: 25.04.2017 r. 

1. 25_04_2017(1); 25_04_2017(3); 25_04_2017(7); 25_04_2017(10) - Widok na drewniane 

konstrukcje i zbiornik od strony N. 

2. 25_04_2017(2); 25_04_2017(5) - 25_04_2017(6); 25_04_2017(8) - 25_04_2017(9) - 

Widok na drewniane konstrukcje od strony N. 

3. 25_04_2017(11) - 25_04_2017(13) - Widok na drewniane konstrukcje i zbiornik od strony 

S. 

4. 25_04_2017(14) - 25_04_2017(16) - Zwalisko drewnianych belek i dranic w części N 

wykopu, między dranicami. 

5. 25_04_2017(17) - 25_04_2017(18) - Zwalone dranice w części środkowej wykopu, 

między ścianami E i W.  

6. 25_04_2017(19) - 25_04_2017(20) - Skupisko kamieni w części S-W wykopu, przy 

kamiennej obstawie zbiornika.  

7. 25_04_2017(21) - Kamienie na granicy mierzwy w części W wykopu, na W od ściany W i 

piaszczystego zasypiska w narożniku S-W wykopu.  

8. 25_04_2017(22) - 25_04_2017(24) - Drewniane konstrukcje w części S wykopu.  
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Folder: 26.04.2017 r. 

1. 26_04_2017(1) - 26_04_2017(2) - Widok wykopu na koniec dnia pracy. 

 

Folder: 27.04.2017 r. 

1. 27_04_2017(1) - Fragment profilu W od południowej strony kamiennej obstawy zbiornika. 

2. 27_04_2017(2) - Profil S, przy belce W-E, przy kamiennej obstawie zbiornika. 

3. 27_04_2017(3) - 27_04_2017(7) - Ściana W od strony W. 

4. 27_04_2017(8) - 27_04_2017(12) - Drewniane konstrukcje, widok od strony W.  

5. 27_04_2017(13) - 27_04_2017(15) - Kamienne konstrukcje w części S-W. 

6. 27_04_2017(16) - 27_04_2017(18) - Ściany E i W drewnianych konstrukcji - część S. 

7. 27_04_2017(19) - 27_04_2017(21) - Ściana E.  

8. 27_04_2017(22) - 27_04_2017(28) - Drewniane konstrukcje, widok od strony W-N. 

9. 27_04_2017(29) - 27_04_2017(30) - Drewniane konstrukcje, widok od strony N. 

10. 27_04_2017(31) - 27_04_2017(33) - Drewniane konstrukcje i zbiornik, widok od 

strony N.  

11. 27_04_2017(34) - Drewniane konstrukcje i zbiornika, widok od strony S. 

12. 27_04_2017(35) - Drewniane konstrukcje i zbiornik, widok od strony W. 

 

Folder: 29.04.2017 r. 

1. 29_04_2017(1) - 29_04_2017(3) - Ściana W, narożnik S-W, łączenie części S i środkowej 

drewnianych konstrukcji z częścią N.  

2. 29_04_2017(4) - 29_04_2017(7) - Ściana W od strony W.  

3. 29_04_2017(8) - 29_04_2017(9) - Belka w części N-W, przy kamiennej obstawie 

zbiornika. 

4. 29_04_2017(10) - Słupy przy ścianie E. 

5. 29_04_2017(11) - Słupy przy ścianie W. 

6. 29_04_2017(12) - 29_04_2017(13) - Zwalisko kamieni, cegieł i polepy w centralnej części 

przy ścianie E (część S i środkowa wykopu, na E od słupów). 

7. 29_04_2017(14) - 29_04_2017(16) - Belki odsłonięte w części N-W drewnianych 

konstrukcji. 

8. 29_04_2017(17) - Ściana E od strony E na łączeniu części S i środkowej z częścią N.  

9. 29_04_2017(18) - 29_04_2017(20) - Belki i dranice odsłonięte między świadkiem z 

dranicą, a ścianą W (część S wykopu, na W od słupów).  

10. 29_04_2017(21) - 29_04_2017(24) - Ściana W, przy świadku z dranicą (od strony W).  
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11. 29_04_2017(25) - 29_04_2017(27) - Widok wykopu na zakończenie dnia pracy. 

 

Folder: 04.05.2017 r. 

1. 04_05_2017(1) - 04_05_2017(2) - Drewniane konstrukcje. Widok od strony N.  

2. 04_05_2017(3) - Drewniane konstrukcje i zbiornik. Widok od strony N.  

3. 04_05_2017(4) - 04_05_2017(6) - Drewniane konstrukcje  i zbiornik, widok od strony S.  

4. 04_05_2017(7) - 04_05_2017(8) - Drewniane konstrukcje i zbiornik, widok od strony W.  

 

Folder: 05.05.2017 r. 

1. 05_05_2017(1) - 05_05_2017(2) - Widok wykopu na zakończenie dnia pracy - poszerzanie 

wykopu o aneks w stronę W.  

 

Folder: 06.05.2017 r. 

1. 06_05_2017(1) - 06_05_2017(11) - Kamienno-ceglana konstrukcja zbiornika w narożniku 

N-W wykopu.  

2. 06_05_2017(12) - 06_05_2017(15) - Skupisko kamieni („bruk”) w narożniku S-W 

wykopu. 

3. 06_05_2017(16) - 06_05_2017(20) - Drewniane, zwalone konstrukcje drewniane w części 

południowej i środkowej wykopu, na W od ściany W. 

4. 06_05_2017(21) - Ściany E i W wraz ze zwalonymi elementami konstrukcji w części na W 

od ściany W.  

5. 06_05_2017(22) - 06_05_2017(23) - Drewniane, zwalone konstrukcje w części 

południowej wykopu, na W od ściany W i skupisko kamieni („bruk”) w narożniku S-W 

wykopu. 

6. 06_05_2017(24) - 06_05_2017(28) - Ściany E i W wraz ze zwalonymi elementami 

konstrukcji w części na W od ściany W. 

 

Folder: 09.05.2017 r. 

1. 09_05_2017(1) - 09_05_2017(4) - Drewniane konstrukcje. Widok od strony N.  

2. 09_05_2017(5) - 09_05_2017(6) - Profil S-E między ścianami E i W. 

3. 09_05_2017(7) - 09_05_2017(9, 10) - Belki pod poprzecznymi belkami w części S-E 

wykopu, między ścianami E i W.  

4. 09_05_2017(8) - Dranice pod poprzecznymi belkami oraz poprzeczna belka w części S-E 

wykopu, między ścianami E i W.  
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5. 09_05_2017(11) - 09_05_2017(13) - Drewniane konstrukcje w części S-W wykopu.   

6. 09_05_2017(14) - 09_05_2017(17) - Poprzeczne belki na granicy części S i środkowej z 

częścią N drewnianych ścian E i W.   

7. 09_05_2017(14) - 09_05_2017(19) - Część N drewnianych konstrukcji.   

8. 09_05_2017(20) - 09_05_2017(22) - Słupy i zwalona belka przy ścianie E, w części 

środkowej, pod zwaliskiem z kamieni, cegieł i polepy.   

9. 09_05_2017(23) - 09_05_2017(24) - Słupy przy ścianie W od strony E.   

10. 09_05_2017(25) - 09_05_2017(27), 09_05_2017(34) - Część N drewnianych 

konstrukcji.   

11. 09_05_2017(28) - 09_05_2017(29) - Część N konstrukcji drewnianych. Ściana W od 

strony E   

12. 09_05_2017(30) - 09_05_2017(31) - Słupy przy ścianie E od strony W (część N 

drewnianych konstrukcji).   

13. 09_05_2017(32) - 09_05_2017(33) - Fragment ściany E od strony W.  

14. 09_05_2017(35) - 09_05_2017(38) - Zbiornik w części N-W wykopu. Widok od 

strony N. 

15. 09_05_2017(39) - 09_05_2017(41) - Zbiornik w części N-W wykopu. Widok od 

strony S.   

16. 09_05_2017(42) - 09_05_2017(43) - Zbiornik w części N-W wykopu. Widok od 

strony S-W.   

17. 09_05_2017(44) - 09_05_2017(48) - Zbiornik w części N-W wykopu - wnętrze. 

Drewniana belka w części N.  

 

Folder: 10.05.2017 r. 

1. 10_05_2017(1) - 10_05_2017(2) - Podkładka z kamieni i gruzu ceglanego pod belkę w 

ścianie W, przy obstawie kamiennej.  

2. 10_05_2017(3) - Fragment belki z profilu W.  

3. 10_05_2017(4) - 10_05_2017(5) - Wypełnisko poniżej cembrowiny zbiornika - I w-wa 

mechaniczna, skupisko kamieni zarejestrowane w części E-S.  

4. 10_05_2017(6) - Fragment zwalonej belki z gniazdem, wydobyty w części N wykopu, na 

E od dranic (w-wa mierzwa z próchnicą, VI mech.).  

5. 10_05_2017(7) - 10_05_2017(9) - Ściana W od strony W.  

6. 10_05_2017(10) - 10_05_2017(14) - Część S i środkowa wykopu, na W od słupów. 

Konstrukcje drewniane na poziomie ok. 4,5 m od powierzchni gruntu.   
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7. 10_05_2017(15) - 10_05_2017(18) - Narożnik S-W wykopu, po wyeksplorowaniu 

skupiska kamieni.  

8. 10_05_2017(19) - 10_05_2017(20) - Profil S-E między ścianami E i W.  

9. 10_05_2017(21) - 10_05_2017(22) - Przestrzeń między ścianami E i W drewnianych 

konstrukcji.  

10. 10_05_2017(23) - 10_05_2017(29), 10_05_2017(31) - Drewniane konstrukcje - widok 

od strony N.  

11. 10_05_2017(30) - Drewniane konstrukcje oraz kamienno-ceglany zbiornik. Widok od 

strony N.   

12. 10_05_2017(32), 10_05_2017(35) - Drewniane konstrukcje. Widok od strony S.   

13. 10_05_2017(33) - 10_05_2017(34), 10_05_2017(36) - Drewniane konstrukcje oraz 

kamienno-ceglany zbiornik. Widok od strony N.   

 

Folder: 11.05.2017 r. 

1. 11_05_2017(1) - Słup przy belce w ścianie W, przy obstawie kamiennej. 

 

Folder: 12.05.2017 r. 

1. 12_05_2017(1) - Narożnik N-E wykopu, warstwa mierzwy i mierzwy ze spalenizną.  

2. 12_05_2017(2) - 12_05_2017(3) - Profil N-E wykopu.  

3. 12_05_2017(4 ) - 12_05_2017(9) - Profil S-W wykopu.  

4. 12_05_2017(10) - Narożnik S-W wykopu. Warstwa żółtego piasku z domieszką szarej 

próchnicy.  

5. 12_05_2017(11 ) - 12_05_2017(12) - Profil W wykopu.  

6. 12_05_2017(13) - 12_05_2017(20) - Drewniane konstrukcje odsłonięte w części S-W 

wykopu.   

7. 12_05_2017(21) - 12_05_2017(22) - Słup ściany W konstrukcji drewnianych od strony W.  

8. 12_05_2017(23) - 12_05_2017(25) - Widok wykopu na zakończenie dnia pracy.  

 

Folder: 13.05.2017 r. 

1. 13_05_2017(1) - 13_05_2017(12) - Bruk kamienny w części S obwodu zbiornika.  

2. 13_05_2017(13) - Otwór na słup w belce spoczywającej na stropie mierzwy poniżej 

ceglanej cembrowiny zbiornika. 
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Folder: 15.05.2017 r. 

1. 15_05_2017(1) - 15_05_2017(2) - Narożnik N-W, przy obstawie kamiennej zbiornika, 

aneks W.   

2. 15_05_2017(3) - 15_05_2017(14) - Kanał między ścianami E i W, w części S wykopu.  

 

Folder: 16.05.2017 r. 

1. 16_05_2017(1) - 16_05_2017(4) - Belka  ze zwaliska konstrukcji drewnianych w części W 

wykopu. Belka od strony E.    

2. 16_05_2017(5) - 16_05_2017(7) - Narożnik N-W, przy obstawie kamiennej, aneks W.   

3. 16_05_2017(8) - 16_05_2017(13) - Narożnik N-W, przy obstawie kamiennej, aneks W. 

Fragment rynsztoka o przebiegu W-E w ścianie W. 

4. 16_05_2017(14) - 16_05_2017(18) - Część N wykopu, między ścianami o przebiegu E-W, 

a obstawą kamienną. Zwalisko rynsztoka o przebiegu E-W.  

5. 16_05_2017(19) - 16_05_2017(20) - Bruk w narożniku N-E. 

6. 16_05_2017(21) - 16_05_2017(26) - Narożnik N-E. Fragment rynsztoka o przebiegu E-W 

w profilu S oraz uszkodzony rynsztok w profilu E. 

7. 16_05_2017(27) - 16_05_2017(31) - Część N konstrukcji drewnianych. Ściana E od strony 

E. 

8. 16_05_2017(32) - 16_05_2017(33) - Konstrukcje (w części zwalone) w partii W-S 

wykopu od strony W. 

9. 16_05_2017(34) - 16_05_2017(36) - Konstrukcje (w części zwalone) w partii W-S 

wykopu od strony N. 

10. 16_05_2017(37) - Narożnik N-W wykopu. Żółty piasek z szarymi przemyciami. 

11. 16_05_2017(38) - Profil S - przekrój przez ściany E i W. 

12. 16_05_2017(39) - Profil S - przekrój przez ściany E i W; część W. 

13. 16_05_2017(40) - 16_05_2017(45) - Konstrukcje (w części zwalone) w partii W-S 

wykopu od strony N; po zdjęciu 2 zwalonych belek. 

14. 16_05_2017(46) - 16_05_2017(51) - Część N wykopu, między ścianami o przebiegu 

E-W, a obstawą kamienną. Zwalisko rynsztoka o przebiegu E-W.  

15. 16_05_2017(52) - Dranica z kołkiem z część N wykopu, między ścianami o przebiegu 

E-W, a obstawą kamienną (z profilu W).   

 

Folder: 17.05.2017 r. 

1. 17_05_2017(1) - 17_05_2017(14) - Wykonywanie zdjęć wykopu z drona. 
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2.    17_05_2017(15) - 17_05_2017(16) - Odwierty poniżej poziomów mierzwy i bruku w 

obrębie cembrowiny zbiornika - poziom calca. 

3. 17_05_2017(17 ) - 17_05_2017(18) - Odwiert w mierzwie poniżej cembrowiny zbiornika - 

mierzwa z faszyną. 

4. 17_05_2017(19) - 17_05_2017(22) - Widok ogólny wykopu, od strony N. 

5. 17_05_2017(23) - 17_05_2017(25) - Konstrukcje rynsztoka o przebiegu W-E w obrębie 

zbiornika; widok od strony S. 

6. 17_05_2017(26) - 17_05_2017(28) - Wnętrze zbiornika; widok od strony N; calec w 

części S. 

7. 17_05_2017(29) - Odwiert w narożniku N-E, poziom bruku.  

8. 17_05_2017(30) - 17_05_2017(42) - Ściany E i W oraz kanał między ścianami. 

9. 17_05_2017(43) - 17_05_2017(46) - Konstrukcje rynsztoka o przebiegu W-E w obrębie 

zbiornika; widok od strony E. 

10. 17_05_2017(47) - 17_05_2017(49) - Konstrukcje rynsztoka o przebiegu W-E w 

obrębie zbiornika; widok od strony S. 

 

Folder: 18.05.2017 r. 

1. 18_05_2017(1) - 18_05_2017(2) - Wyciąganie fragmentu koryta kanału przy użyciu 

koparki. 

2. 18_05_2017(3) - 18_05_2017(10) - Fragment koryta z części S wykopu. 

3. 18_05_2017(11) - 18_05_2017(13) - Spąg konstrukcji drewnianych w części W wykopu. 

4. 18_05_2017(14) - 18_05_2017(16) - Fragment słupa z gniazdem i zaciosem 

podpierającego ścianę W od strony W. 

5. 18_05_2017(17); 18_05_2017(21) - 18_05_2017(22) - Narożnik N-W. Poziom 

drewnianych moszczeń przy ścianie W. 

6. 18_05_2017(18) - 18_05_2017(20) - Narożnik N-W. Profil N. 

7. 18_05_2017(23) - 18_05_2017(26) - Drewniana belka i moszczenia pod korytem między 

ścianami E i W w części S wykopu. 

8. 18_05_2017(27) - Rynsztok o przebiegu W-E w obrębie zbiornika, po zdjęciu górnej belki; 

widok od strony E. 

 

Folder: 19.05.2017 r. 

1. 19_05_2017(1) - Belka - podkładka pod koryto w części S. 

2. 19_05_2017(2) - Profil koryta. 
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3. 19_05_2017(3) - 19_05_2017(7) - Miejsce łączenia pokrywy oraz koryta, w części N 

wykopu. 

4. 19_05_2017(8) - 19_05_2017(11) - Wypełnisko koryta. 

5. 19_05_2017(12) - 19_05_2017(15) - Wyciąganie fragmentu koryta. 

6. 19_05_2017(16) - 19_05_2017(28) - Koryto z przykrywającą je belką z części środkowej - 

przekrój i rzut. 

 

Folder: 20.05.2017 r. 

1. 20_05_2017(1) - 20_05_2017(2) - Relikty rynsztoku o przebiegu W-E w obrębie 

zbiornika. Widok od strony E. 

2. 20_05_2017(3) - Zbiornik; widok od strony N. 

3. 20_05_2017(4) - 20_05_2017(6), 20_05_2017(17) - Narożnik N-W (aneks W).  

4. 20_05_2017(7) - 20_05_2017(10) - Narożnik N-W (aneks W). Profil N. 

5. 20_05_2017(11) - 20_05_2017(14), 20_05_2017(16) - Narożnik N-W (aneks W). Profil 

W. 

6. 20_05_2017(15) - Narożnik N-W (aneks W). Rynsztok o przebiegu E-W.  

7. 20_05_2017(18) - 20_05_2017(23) - Część W-S wykopu, po usunięciu zwalonych 

konstrukcji drewnianych oraz kamieni. 

8. 20_05_2017(24) - 20_05_2017(25) - Profil S - przekrój przez ściany E i W, część W. 

9. 20_05_2017(26) - 20_05_2017(30) - Ściana W od strony W. 

10. 20_05_2017(31) - Konstrukcje rynsztoka o przebiegu E-W w obrębie cembrowiny 

zbiornika; widok od strony S. 

11. 20_05_2017(32) - 20_05_2017(36) - Piasek calcowy oraz fragmenty koryta w 

częściach S i N, między ścianami E i W. 

12. 20_05_2017(37) - 20_05_2017(39) - Profil S - przekrój przez ściany E i W, część E. 

13. 20_05_2017(40) - 20_05_2017(42) - Profil S - przekrój przez ściany E i W. 

14. 20_05_2017(43) - 20_05_2017(44) - Koryto w części N wykopu. 

15. 20_05_2017(45) - Belka ułożona na kamieniach, przy ostatniej desce ściany E. 

16. 20_05_2017(46) - 20_05_2017(49) - Koryto w części N wykopu. 

17. 20_05_2017(50) - 20_05_2017(51) - Narożnik N-W (aneks W). 

18. 20_05_2017(52) - Narożnik N-W (aneks W). Profil N. 

19. 20_05_2017(53) - Belka z gniazdem z części N wykopu, między dranicami, o 

przebiegu E-W, leżąca nad korytem. 
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Folder: 22.05.2017 r. 

1. 22_05_2017(1) - 22_05_2017(3) - Część W-S wykopu, pod świadkiem profilowym. 

Kontynuacja konstrukcji drewnianych na W od ściany W oraz bruk na W od tychże 

konstrukcji.  

2. 22_05_2017(4) - 22_05_2017(10) - Kontynuacja ściany W w kierunku S (odsłonięta po 

rozbiórce świadka profilowego) - łączenie dranic przy słupie oraz kontynuacja konstrukcji 

w części W.  

3. 22_05_2017(11) - 22_05_2017(13) - Kontynuacja ściany W w kierunku S (odsłonięta po 

rozbiórce świadka profilowego) - łączenie dranic przy słupie, kontynuacja konstrukcji w 

części W oraz fragment profilu S.  

4. 22_05_2017(14) - 22_05_2017(21) - Ściana W, łączenie dranic przy słupie oraz słupy od 

konstrukcji drewnianych w części W.  

5. 22_05_2017(22) - 22_05_2017(24) - Profil S.  

6. 22_05_2017(25) - 22_05_2017(31) - Relikty konstrukcji drewnianych w części W przy 

profilu S (po usunięciu świadka profilowego).  

7. 22_05_2017(32) - Relikty konstrukcji drewnianych w części W - słupy o przebiegu S-N.  

 

Folder: Zabytki wydzielone 

1. nr inw. 29 - moneta, miedź 

2. nr inw. 42 - moneta, srebro  

3. nr inw. 43 (1) i (2) - monety  

4. nr inw. 68(1) - moneta 

5. nr inw. 68(2) - guzik, cyna 

6. nr inw. 68(3) - sprzączka, mosiądz 

7. nr inw. 96(1) i (2) - moneta 

8. nr inw. 97 - moneta (denar brakteatowy), srebro 

9. nr inw. 99 - moneta 

10. nr inw. 114 - aplikacja z orłem, cyna(?) 

11. nr inw. 119 - moneta 

12. nr inw. 121 (1) i (2) - moneta, srebro 

13. nr inw. 133 - ozdoba z wyobrażeniem Jezusa, mosiądz 

14. nr inw. 136a - naczynie miniaturowe, kaolinit 

15. nr inw. 149 - zakończenie pasa, mosiądz 

16. nr inw. 172 - aplikacja 
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17. nr inw. 194 (1) - (7) - skarb 6 monet (denary brakteatowe), srebro 

18. nr inw. 195 (1) i (2) - moneta 

19. nr inw. 195 (3) - plomba, ołów 

20. nr inw. 237 - naparstek, mosiądz 

21. nr inw. 239 - odważnik, ołów 

22. nr inw. 260 (1) i (2) - moneta 

23. nr inw. 261 - pierścionek z tarczką 

24. nr inw. 262 - fragment tygielka odlewniczego 

25. nr inw. 273 - kościana oprawa 

26. nr inw. 275 - ostroga z gwiaździstym bodźcem, żelazo 

27. nr inw. 276 - odważnik, ołów 

28. nr inw. 286 (1) i (2) - moneta (grosz praski Wacława II), posrebrzana 

29. nr inw. 287 - aplikacja pasa rycerskiego, brąz 

30. nr inw. 292 - mosiężna blaszka z miedzianymi elementami 

31. nr inw. 294 - odważnik, ołów 

32. nr inw. 303a - fragment ceramicznej, szkliwionej figurki świętego 

33. nr inw. 320 - aplikacja z przedstawieniem Jezusa, srebro 

34. nr inw. 329 - obejma z nitami, mosiądz 

35. nr inw. 369 - gliniany przęślik 

36. nr inw. 370 - osełka, łupek 

 

Folder: Zdjęcia z drona 

1. 17_05_2017(1) - 17_05_2017(20) - Widok wykopu z wysokości. 

11. Spis dokumentacji rysunkowej 
 

11.1) Kalisz, Rynek Główny 1, gm. loco, pow. kaliski, woj. wielkopolskie - wykop 1/2016 

1. Plan ogólny lokalizacji poszczególnych profili i aneksów w obrębie wykopu nr 1, skala 1 : 

40, rys. A. Piasta. 

2. Profil C-D (E), skala 1 : 20, 08.11.2016 - 12.11.2016 r., rys. A. Piasta 

3. Profil B-C (N), skala 1 : 20, 08.11.2016 - 12.11.2016 r., rys. A. Piasta 

4. Profil D-A (S), skala 1 : 20, 08.11.2016 - 12.11.2016 r., rys. A. Piasta 

5. Profil A-B (W), skala 1 : 20, 15.11.2016 r., rys. A. Piasta 
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6. Plan płaski, poziom odsłonięcia rur wodociągowych, skala 1 : 20, 10.11.2016 r., rys. A. 

Piasta 

7. Plan płaski, poziom bruku nowożytnego, skala 1 : 20, 12.11.2016 r., rys. A. Piasta 

8. Plan płaski, poziom warstw niwelacyjnych, skala 1 : 20, 16.11.2016 r., rys. A. Piasta 

9. Plan płaski, poziom stropu mierzwy II/III, skala 1 : 20, 17.11.2016 r., rys. A. Piasta 

10. Plan płaski, poziom mierzwy II/III, skala 1 : 20, 18.11.2016 r., rys. A. Piasta 

11. Plan płaski, bruk nowożytny, skala 1 : 20, 12.11.2016 r., 30.11.2016 r., rys. A. Piasta 

12. Profil L-K (W-E świadka z brukiem), profil Ł-L (aneksu W), profil F-G, skala 1 : 20, 

17.11.2016 r., 01.12.2016 r., rys. A. Piasta 

13. Plan płaski, strop konstrukcji drewnianych, skala 1 : 20, 21.11.2016 r., rys. A. Piasta 

14. Plan płaski, poziom konstrukcji drewnianych, skala 1 : 20, 22.11.2016 r., rys. A. Piasta 

15. Plan płaski, poziom mierzwa IV, V, skala 1 : 20, 23.11.2016 r., rys. A. Piasta 

16. Plan płaski, poziom mierzwa IV/VI-VII, skala 1 : 20, 23.11.2016 r., rys. A. Piasta 

17. Plan płaski, poziom mierzwa IV/VI-VII(2), skala 1 : 20, 23.11.2016 r., rys. A. Piasta 

18. Plan płaski, poziom bruku średniowiecznego, skala 1 : 20, 26.11.2016 r., rys. A. Piasta 

19. Plan płaski, poziom bruku średniowiecznego i konstrukcji kamiennych, skala 1 : 20, 

28.11.2016 r., rys. A. Piasta 

20. Plan płaski, aneksy konstrukcji drewnianych, skala 1 : 20, 30.11.2016 r., rys. A. Piasta 

21. Plan płaski, poziom bruku średniowiecznego z dranicą, skala 1 : 20, 01.12.2016 r., rys. A. 

Piasta 

22. Profile aneksu wzdłuż belki E-W, skala 1 : 20, 01.12.2016 r., rys. A. Piasta 

23. Profile świadka pod konstrukcjami drewnianymi (J-I), skala 1 : 20, 01.12.2016 r., rys. A. 

Piasta 

24. Profile E (G-H), S (H-E), W (E-F) wykopu, skala 1 : 20, 02.12.2016 r., rys. A. Piasta 

25. Fragment rury wodociągowej E-W, skala 1 : 10, 14.11.2016 r., rys. A. Piasta 

26. Detale drewniane bruku i konstrukcji drewnianych (dranica, kołki), skala 1 : 10, 

02.12.2016 r., rys. A. Piasta 

 

11.2) Kalisz, Rynek Główny 2, gm. loco, pow. kaliski, woj. wielkopolskie - wykop 2/2017 

1. Rzut wykopu (poziom bruków późnonowożytnych), skala 1 : 20, 29-31.03.2017 r., rys. I. 

Wyszogrodzka. 

2. Rzuty wykopu: poziom I, poziom II, skala 1 : 20, 04-05.04.2017, 06-07.04.2017, rys. I. 

Wyszogrodzka. 
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3. Rzuty wykopu: poziom III, poziom IV, skala 1 : 20, 11-14.04.2017, 19.04.2017, rys. I. 

Wyszogrodzka. 

4. Rzuty wykopu: poziom V, poziom VI, skala 1 : 20, 21-26.04.2017, 27.04.2017, rys. I. 

Wyszogrodzka. 

5. Rzuty wykopu: poziom VII, poziom VIII, skala 1 : 20, 04.05.2017, rys. I. Wyszogrodzka. 

6. Rzuty wykopu: poziom IX, poziom X, skala 1 : 20, 10.05.2017, rys. I. Wyszogrodzka. 

7. Profile E i W, skala 1 : 20, rys. I. Wyszogrodzka.  

8. Profile N i S, skala 1 : 20, rys. I. Wyszogrodzka. 

9. Profil W (środkowy), profile S (dodatkowe), skala 1 :20, rys. I. Wyszogrodzka. 

10. Profile ścian szalunku wkopu pod wodociąg, skala 1 ; 20, rys. I. Wyszogrodzka. 

11. Kamienno-ceglany zbiornik, rzuty, skala 1 : 20, rys. I. Wyszogrodzka.  

 

12. Inwentarze zabytków ruchomych (płyta DVD) 
 

12.1. Wykop 1/2016 - tab. 1  

12.2. Wykop 2/2017 - tab.3 

13. Inwentarze pobranych do badań próbek (płyta DVD) 
 

13.1. Wykop 1/2016 - tab. 2 

13.2. Wykop 2/2017 - tab. 4 

14. Dziennik niwelacji 

 

14.1. Wykop 1/2016 

REPER - 106,46 npm 

Warstwa/Poziom Data Reper dzienny 
[cm] 

Pomiar 
[cm] 

Wysokość 
punktu [npm] 

Profil E - stała 08.11.2016 145 199 105,92 

w-wa zasypiska za brukiem 10.11.2016 151 305 104,91 

żółto-szary piasek (w-wa 

zasypiskowa w części S) 

10.11.2016 151 301 104,95 

Rura wodociągowa S-N 10.11.2016 151 276 105,20 

Rura wodociągowa S-N 10.11.2016 151 266 105,30 

Rura wodociągowa S-N 10.11.2016 151 266 105,30 

Rura wodociągowa S-N 10.11.2016 151 268 105,28 

Rura wodociągowa S-N 10.11.2016 151 282 105,14 

Rura wodociągowa S-N 10.11.2016 151 284 105,12 

Rura wodociągowa S-N 10.11.2016 151 279 105,17 

żółto-szary piasek (w-wa 

zasypiskowa w części S) 

10.11.2016 151 297 104,99 

Rura wodociągowa S-N 10.11.2016 151 283 105,13 
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mierzwa nad brukiem 

nowożytnym (I) 

10.11.2016 151 306 104,90 

mierzwa nad brukiem 

nowożytnym (I) 
10.11.2016 151 294 105,02 

mierzwa nad brukiem 

nowożytnym (I) 
10.11.2016 151 293 105,03 

żółto-szary piasek (w-wa 

zasypiskowa w części S) 

10.11.2016 151 326 104,70 

Rura wodociągowa E-W 10.11.2016 151 279 105,17 

Rura wodociągowa E 10.11.2016 151 276 105,20 

Rura wodociągowa E 10.11.2016 151 275 105,21 

żółto-szary piasek (w-wa 

zasypiskowa w części S) 

10.11.2016 151 321 104,75 

żółto-szary piasek (w-wa 

zasypiskowa w części S) 

10.11.2016 151 306 104,90 

żółto-szary piasek (w-wa 

zasypiskowa w części S) 

10.11.2016 151 311 104,85 

żółto-szary piasek (w-wa 

zasypiskowa w części S) 

10.11.2016 151 315 104,81 

żółto-szary piasek (w-wa 

zasypiskowa w części S) 

10.11.2016 151 319 104,77 

żółto-szary piasek (w-wa 

zasypiskowa w części S) 

10.11.2016 151 314 104,82 

Bruk nowożytny 12.11.2016  160 333 104,73 

Bruk nowożytny 12.11.2016  160 324 104,82 

Bruk nowożytny 12.11.2016  160 345 104,61 

Bruk nowożytny 12.11.2016  160 335 104,71 

Bruk nowożytny 12.11.2016  160 325 104,81 

Bruk nowożytny 12.11.2016  160 339 104,67 

Bruk nowożytny 12.11.2016  160 336 104,70 

Bruk nowożytny 12.11.2016  160 336 104,70 

Bruk nowożytny 12.11.2016  160 330 104,76 

Bruk nowożytny 12.11.2016  160 330 104,76 

Bruk nowożytny 12.11.2016  160 344 104,62 

Bruk nowożytny 12.11.2016  160 337 104,69 

Bruk nowożytny 12.11.2016  160 336 104,70 

Bruk nowożytny 12.11.2016  160 329 104,77 

Bruk nowożytny 12.11.2016  160 323 104,83 

Bruk nowożytny 12.11.2016  160 325 104,81 

Bruk nowożytny 12.11.2016  160 323 104,83 

Bruk nowożytny 12.11.2016  160 321 104,85 

Bruk nowożytny 12.11.2016  160 351 104,55 

Bruk nowożytny 12.11.2016  160 363 104,43 

Bruk nowożytny 12.11.2016  160 347 104,59 

Bruk nowożytny 12.11.2016  160 347 104,59 

Mierzwa w narożniku W-N 

(obiekt 2) 

16.11.2016 110 347 104,09 

Mierzwa w narożniku W-N 

(obiekt 2) 

16.11.2016 110 325 104,31 

Mierzwa w narożniku W-N 

(obiekt 2) 

16.11.2016 110 338 104,18 

Mierzwa w narożniku W-N 

(obiekt 2) 

16.11.2016 110 338 104,18 
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Warstwa zasypiskowa 16.11.2016 110 356 104,00 

Mierzwa w narożniku W-N 

(obiekt 2) 

16.11.2016 110 334 104,22 

Warstwa zasypiskowa - 

kamienie 
16.11.2016 110 343 104,13 

Warstwa zasypiskowa 16.11.2016 110 362 103,94 

Warstwa zasypiskowa - 

kamienie 
16.11.2016 110 347 104,09 

Warstwa zasypiskowa - 

kamienie 
16.11.2016 110 345 104,11 

Warstwa zasypiskowa 16.11.2016 110 348 104,08 

Mierzwa w narożniku W-N 

(obiekt 2) 

17.11.2016 112 359 103,99 

Mierzwa w narożniku W-N 

(obiekt 2) 

17.11.2016 112 327 104,31 

Mierzwa w narożniku W-N 

(obiekt 2) 

17.11.2016 112 340 104,18 

Mierzwa w narożniku W-N 

(obiekt 2) 

17.11.2016 112 340 104,18 

Mierzwa II/III 17.11.2016 112 358 104,00 

Mierzwa II/III 17.11.2016 112 357 104,01 

Mierzwa II/III - kamienie 17.11.2016 112 355 104,03 

Mierzwa II/III 17.11.2016 112 359 103,99 

Mierzwa II/III - drewniane 

elementy 

17.11.2016 112 371 103,87 

Mierzwa II/III - drewniane 

elementy 

17.11.2016 112 343 104,15 

Mierzwa II/III - drewniane 

elementy 

17.11.2016 112 356 104,02 

Mierzwa II/III 17.11.2016 112 375 103,83 

Mierzwa II/III 17.11.2016 112 378 103,80 

Mierzwa II/III 18.11.2016 114  381 103,79 

Mierzwa II/III - drewniane 

elementy 

18.11.2016 114 384 103,76 

Mierzwa II/III 18.11.2016 114 381 103,79 

Mierzwa II/III 18.11.2016 114 382 103,78 

Mierzwa II/III - drewniane 

elementy 

18.11.2016 114 377 103,83 

Mierzwa II/III 18.11.2016 114 368 103,92 

Mierzwa II/III 18.11.2016 114 380 103,80 

Mierzwa II/III 18.11.2016 114 374 103,86 

Mierzwa II/III 18.11.2016 114 383 103,77 

Mierzwa II/III 18.11.2016 114 381 103,79 

Mierzwa IV, poziom stropu 

konstrukcji drewnianych 

(kołki) 

21.11.2016 118 430 103,34 

Mierzwa IV, poziom stropu 

konstrukcji drewnianych 

(kołki) 

21.11.2016 118 437 103,27 

Mierzwa IV, poziom stropu 

konstrukcji drewnianych 

(kołki) 

21.11.2016 118 437 103,27 

Mierzwa IV, poziom stropu 21.11.2016 118 433 103,31 
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konstrukcji drewnianych 

(kołki) 

Mierzwa IV, poziom stropu 

konstrukcji drewnianych 

(kołki) 

21.11.2016 118 417 103,47 

Mierzwa IV, poziom stropu 

konstrukcji drewnianych 

(kołki) 

21.11.2016 118 428 103,36 

Mierzwa IV, poziom stropu 

konstrukcji drewnianych 

(kołki) 

21.11.2016 118 421 103,43 

Mierzwa IV, poziom stropu 

konstrukcji drewnianych 

(kołki) 

21.11.2016 118 420 103,44 

Mierzwa IV, poziom stropu 

konstrukcji drewnianych 

(kołki) 

21.11.2016 118 415 103,49 

Mierzwa IV, poziom 

odsłonięcia konstrukcji 

drewnianych 

22.11.2016 120 432 103,34 

Mierzwa IV, poziom 

odsłonięcia konstrukcji 

drewnianych 

22.11.2016 120 430 103,36 

Mierzwa IV, poziom 

odsłonięcia konstrukcji 

drewnianych 

22.11.2016 120 434 103,32 

Mierzwa IV, poziom 

odsłonięcia konstrukcji 

drewnianych 

22.11.2016 120 431 103,35 

Mierzwa IV, poziom 

odsłonięcia konstrukcji 

drewnianych 

22.11.2016 120 437 103,29 

Mierzwa IV, poziom 

odsłonięcia konstrukcji 

drewnianych 

22.11.2016 120 437 103,29 

Mierzwa IV, poziom 

odsłonięcia konstrukcji 

drewnianych 

22.11.2016 120 434 103,32 

Mierzwa IV, poziom 

odsłonięcia konstrukcji 

drewnianych 

22.11.2016 120 424 103,42 

Mierzwa IV, poziom 

odsłonięcia konstrukcji 

drewnianych 

22.11.2016 120 446 103,20 

Mierzwa IV, poziom 

odsłonięcia konstrukcji 

drewnianych 

22.11.2016 120 432 103,34 

Mierzwa IV, poziom 

odsłonięcia konstrukcji 

drewnianych 

22.11.2016 120 438 103,28 

Mierzwa IV, poziom 

odsłonięcia konstrukcji 

drewnianych 

22.11.2016 120 440 103,26 

Mierzwa IV, poziom 22.11.2016 120 433 103,33 



 58 

odsłonięcia konstrukcji 

drewnianych 

Mierzwa IV, poziom 

odsłonięcia konstrukcji 

drewnianych 

22.11.2016 120 433 103,33 

Mierzwa IV/VI-VII, poziom 

odsłonięcia konstrukcji 

drewnianych 

23.11.2016 110 427 103,29 

Mierzwa IV/VI-VII, poziom 

odsłonięcia konstrukcji 

drewnianych 

23.11.2016 110 443 103,13 

Mierzwa IV/VI-VII, poziom 

odsłonięcia konstrukcji 

drewnianych 

23.11.2016 110 438 103,18 

Mierzwa IV/VI-VII, poziom 

odsłonięcia konstrukcji 

drewnianych 

23.11.2016 110 423 103,33 

Mierzwa IV/VI-VII, poziom 

odsłonięcia konstrukcji 

drewnianych 

23.11.2016 110 450 103,06 

Mierzwa IV/VI-VII, poziom 

odsłonięcia konstrukcji 

drewnianych 

23.11.2016 110 449 103,07 

Mierzwa IV/VI-VII, poziom 

odsłonięcia konstrukcji 

drewnianych 

23.11.2016 110 424 103,32 

Mierzwa IV/VI-VII, poziom 

odsłonięcia konstrukcji 

drewnianych 

23.11.2016 110 452 103,04 

Mierzwa IV/VI-VII, poziom 

odsłonięcia konstrukcji 

drewnianych 

23.11.2016 110 449 103,07 

Mierzwa IV/VI-VII, poziom 

odsłonięcia konstrukcji 

drewnianych 

23.11.2016 110 455 103,01 

Mierzwa IV/VI-VII, poziom 

odsłonięcia konstrukcji 

drewnianych 

23.11.2016 110 456 103,00 

Mierzwa IV/VI-VII, poziom 

odsłonięcia konstrukcji 

drewnianych 

23.11.2016 110 460 102,96 

Mierzwa IV/VI-VII, poziom 

odsłonięcia konstrukcji 

drewnianych 

23.11.2016 110 450 103,06 

Mierzwa IV/VI-VII, poziom 

odsłonięcia konstrukcji 

drewnianych 

23.11.2016 110 458 102,98 

Mierzwa IV/VI-VII, poziom 

odsłonięcia konstrukcji 

drewnianych 

23.11.2016 110 460 102,96 

Mierzwa IV/VI-VII, poziom 

odsłonięcia konstrukcji 

drewnianych 

23.11.2016 110 448 103,08 

Mierzwa IV/VI-VII, poziom 23.11.2016 110 451 103,05 
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odsłonięcia konstrukcji 

drewnianych 

Mierzwa IV/VI-VII, poziom 

odsłonięcia konstrukcji 

drewnianych 

24.11.206 30 378 102,98 

Mierzwa IV/VI-VII, poziom 

odsłonięcia konstrukcji 

drewnianych 

24.11.206 30 396 102,80 

Mierzwa IV/VI-VII, poziom 

odsłonięcia konstrukcji 

drewnianych 

24.11.206 30 378 102,98 

Mierzwa IV/VI-VII, poziom 

odsłonięcia konstrukcji 

drewnianych 

24.11.206 30 368 103,08 

Mierzwa IV/VI-VII, poziom 

odsłonięcia konstrukcji 

drewnianych 

24.11.206 30 340 103,36 

Mierzwa IV/VI-VII, poziom 

odsłonięcia konstrukcji 

drewnianych 

24.11.206 30 404 102,72 

Mierzwa IV/VI-VII, poziom 

odsłonięcia konstrukcji 

drewnianych 

24.11.206 30 395 102,81 

Mierzwa IV/VI-VII, poziom 

odsłonięcia konstrukcji 

drewnianych 

24.11.206 30 401 102,75 

Mierzwa IV/VI-VII, poziom 

odsłonięcia konstrukcji 

drewnianych 

24.11.206 30 369 103,07 

Mierzwa IV/VI-VII, poziom 

odsłonięcia konstrukcji 

drewnianych 

24.11.206 30 370 103,06 

Mierzwa IV/VI-VII, poziom 

odsłonięcia konstrukcji 

drewnianych 

24.11.206 30 369 103,07 

Jasnobrunatna próchnica z 

dom. piasku 

26.11.2016 38 458 102,26 

Ciemnoszara próchnica z 

domieszką spalenizny 

26.11.2016 38 460 102,24 

Ciemnobrunatna próchnica 26.11.2016 38 466 102,18 

Ciemnoszara próchnica z 

domieszką spalenizny 

26.11.2016 38 460 102,24 

Bruk średniowieczny 26.11.2016 38 427 102,57 

Bruk średniowieczny 26.11.2016 38 426 102,58 

Bruk średniowieczny 26.11.2016 38 431 102,53 

Bruk średniowieczny 26.11.2016 38 429 102,55 

Bruk średniowieczny 26.11.2016 38 432 102,52 

23Bruk średniowieczny 26.11.2016 38 432 102,52 

Jasnobrunatna próchnica z 

dom. piasku 

28.11.2016 39 462 102,23 

Ciemnoszara próchnica z 

domieszką spalenizny 

28.11.2016 39 462 102,23 

Żółty piasek z szarymi 

przemyciami 

28.11.2016 39 467 102,18 
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Żółty piasek z szarymi 

przemyciami 
28.11.2016 39 480 102,05 

Żółty piasek z szarymi 

przemyciami 
28.11.2016 39 478 102,07 

Żółty piasek z szarymi 

przemyciami - belka 

28.11.2016 39 453 102,32 

Skupisko kamieni przy 

profilu N  

28.11.2016 39 445 102,40 

Skupisko kamieni przy 

profilu N  
28.11.2016 39 454 102,31 

Skupisko kamieni przy 

profilu N  
28.11.2016 39 459 102,26 

Skupisko kamieni przy 

profilu N  
28.11.2016 39 448 102,37 

Skupisko kamieni przy 

profilu N  
28.11.2016 39 453 102,32 

Skupisko kamieni przy 

profilu N  
28.11.2016 39 461 102,24 

Skupisko kamieni przy 

profilu N  
28.11.2016 39 454 102,31 

Skupisko kamieni przy 

profilu N  
28.11.2016 39 457 102,28 

Skupisko kamieni przy 

profilu N  
28.11.2016 39 450 102,35 

Konstrukcje drewniane nad 

brukiem 

30.11.2016 128 457 103,17 

Konstrukcje drewniane nad 

brukiem 
30.11.2016 128 457 103,17 

Konstrukcje drewniane nad 

brukiem 
30.11.2016 128 460 103,14 

Konstrukcje drewniane nad 

brukiem 
30.11.2016 128 458 103,16 

Konstrukcje drewniane nad 

brukiem 
30.11.2016 128 473 103,01 

Konstrukcje drewniane nad 

brukiem 
30.11.2016 128 465 103,09 

Konstrukcje drewniane nad 

brukiem 
30.11.2016 128 463 103,11 

Konstrukcje drewniane nad 

brukiem 
30.11.2016 128 439 103,35 

Konstrukcje drewniane nad 

brukiem 
30.11.2016 128 468 103,06 

Konstrukcje drewniane nad 

brukiem 
30.11.2016 128 457 103,17 

Konstrukcje drewniane nad 

brukiem 
30.11.2016 128 483 102,91 

Konstrukcje drewniane nad 

brukiem 
30.11.2016 128 484 102,90 

Konstrukcje drewniane nad 

brukiem 
30.11.2016 128 479 102,95 

Konstrukcje drewniane nad 

brukiem 
30.11.2016 128 481 102,93 

Konstrukcje drewniane nad 

brukiem 
30.11.2016 128 442 103,32 
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Konstrukcje drewniane nad 

brukiem 
30.11.2016 128 441 103,33 

Bruk nowożytny w części N-

W 

30.11.2016 128 325 104,49 

Bruk nowożytny w części N-

W 

30.11.2016 128 335 104,39 

Bruk nowożytny w części N-

W 

30.11.2016 128 330 104,44 

Bruk nowożytny w części N-

W 

30.11.2016 128 339 104,35 

Bruk nowożytny w części N-

W 

30.11.2016 128 323 104,51 

Bruk nowożytny w części N-

W 

30.11.2016 128 330 104,44 

Bruk nowożytny w części N-

W 

30.11.2016 128 330 104,44 

Bruk nowożytny w części N-

W 

30.11.2016 128 313 104,61 

Bruk nowożytny w części N-

W 

30.11.2016 128 318 104,56 

Bruk nowożytny w części N-

W 

30.11.2016 128 318 104,56 

Bruk nowożytny w części N-

W 

30.11.2016 128 323 104,51 

Żółty piasek - calec 01.12.2016 30 501 101,75 

Żółty piasek - calec 01.12.2016 30 500 101,76 

Żółty piasek - calec 01.12.2016 30 502 101,74 

Żółty piasek - calec 01.12.2016 30 503 101,73 

Żółty piasek - calec 01.12.2016 30 501 101,75 

 

14.2. Wykop 2/2017 

REPER - 106,40 npm 

Warstwa/Poziom Data 
Reper dzienny 

[cm] 
Pomiar [cm] 

Wysokość 
punktu [npm] 

bruk Nż przy 

profilu N 
24.03.2017 125 287 104,78 

j.w. 24.03.2017 125 287 104,78 

j.w. 24.03.2017 125 286 104,79 

j.w. 24.03.2017 125 282 104,83 

j.w. 24.03.2017 125 283 104,82 

szara próchnica 

pod białym 

piaskiem 

24.03.2017 125 292 104,73 

j.w. 24.03.2017 125 294 104,71 

j.w. 24.03.2017 125 285 104,80 

nawarstwienia 

białego piasku z 

przekładkami 

24.03.2017 125 296 104,69 

nawarstwienia 

białego piasku z 

przekładkami 

24.03.2017 125 293 104,72 

gruzowisko 24.03.2017 125 292 104,73 
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współczesne 

gruzowisko 

współczesne 
24.03.2017 125 296 104,69 

Profile - stała 24.03.2017 125 227 105,38 

bruk Nż w części 

S wykopu 
27.03.2017 141 240 105,41 

j.w. 27.03.2017 141 236 105,45 

j.w. 27.03.2017 141 231 105,50 

j.w. 27.03.2017 141 244 105,37 

j.w. 27.03.2017 141 238 105,43 

j.w. 27.03.2017 141 230 105,51 

j.w. 27.03.2017 141 220 105,61 

j.w. 27.03.2017 141 219 105,62 

j.w. 27.03.2017 141 212 105,69 

j.w. 27.03.2017 141 213 105,68 

j.w. 27.03.2017 141 209 105,72 

j.w. 27.03.2017 141 202 105,79 

j.w. 27.03.2017 141 203 105,78 

j.w. 27.03.2017 141 202 105,79 

j.w. 27.03.2017 141 180 106,01 

j.w. 27.03.2017 141 177 106,04 

j.w. 27.03.2017 141 169 106,12 

j.w. 27.03.2017 141 181 106,00 

j.w. 27.03.2017 141 170 106,11 

j.w. 27.03.2017 141 181 106,00 

bruk Nż przy 

profilu E 
27.03.2017 141 197 105,80 

j.w. 27.03.2017 141 201 105,80 

j.w. 27.03.2017 141 194 105,87 

wkop w części S 

wykopu 
27.03.2017 141 304 104,77 

nawarstwienia 

białego piasku z 

przekładkami 

27.03.2017 141 285 104,96 

bruk przy 

świadku z 

brukiem przy 

profilu E 

27.03.2017 141 288 104,93 

bruk przy 

świadku z 

brukiem przy 

profilu E 

27.03.2017 141 287 104,94 

gruzowisko 

współczesne 
27.03.2017 141 318 104,63 

gruzowisko 

współczesne 
27.03.2017 141 316 104,65 

j.w. 27.03.2017 141 306 104,75 

j.w. 27.03.2017 141 321 104,60 

szara próchnica 

pod białym 

piaskiem 

27.03.2017 141 298 104,83 

szara próchnica 

pod białym 
27.03.2017 141 307 104,74 
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piaskiem 

Stała 

(przeniesiona)-

profil W 

27.03.2017 141 140 106,41 

bruk Nż w części 

S wykopu 
30.03.2017 124 203 105,61 

bruk Nż w części 

S wykopu 
30.03.2017 124 186 105,78 

j.w. 30.03.2017 124 187 105,77 

j.w. 30.03.2017 124 176 105,88 

j.w. 30.03.2017 124 154 106,10 

j.w. 30.03.2017 124 176 105,88 

j.w. 30.03.2017 124 174 105,90 

j.w. 30.03.2017 124 170 105,94 

j.w. 30.03.2017 124 166 105,98 

j.w. 30.03.2017 124 164 106,00 

j.w. 30.03.2017 124 161 106,03 

j.w. 30.03.2017 124 164 106,00 

j.w. 30.03.2017 124 167 105,97 

j.w. 30.03.2017 124 152 106,12 

j.w. 30.03.2017 124 167 105,97 

j.w. 30.03.2017 124 166 105,98 

j.w. 30.03.2017 124 170 105,94 

j.w. 30.03.2017 124 172 105,92 

j.w. 30.03.2017 124 166 105,98 

j.w. 30.03.2017 124 170 105,94 

j.w. 30.03.2017 124 169 105,95 

j.w. 30.03.2017 124 173 105,91 

j.w. 30.03.2017 124 176 105,88 

j.w. 30.03.2017 124 184 105,80 

j.w. 30.03.2017 124 168 105,96 

j.w. 30.03.2017 124 167 105,97 

j.w. 30.03.2017 124 154 106,10 

j.w. 30.03.2017 124 168 105,96 

j.w. 30.03.2017 124 192 105,72 

j.w. 30.03.2017 124 185 105,79 

j.w. 30.03.2017 124 193 105,71 

j.w. 30.03.2017 124 195 105,69 

j.w. 30.03.2017 124 192 105,72 

j.w. 30.03.2017 124 189 105,75 

j.w. 30.03.2017 124 201 105,63 

j.w. 30.03.2017 124 195 105,69 

j.w. 30.03.2017 124 194 105,70 

j.w. 30.03.2017 124 188 105,76 

j.w. 30.03.2017 124 195 105,69 

j.w. 30.03.2017 124 196 105,68 

j.w. 30.03.2017 124 203 105,61 

j.w. 30.03.2017 124 210 105,54 

j.w. 30.03.2017 124 216 105,48 

j.w. 30.03.2017 124 211 105,53 

j.w. 30.03.2017 124 213 105,51 

j.w. 30.03.2017 124 224 105,40 

j.w. 30.03.2017 124 223 105,41 
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j.w. 30.03.2017 124 227 105,37 

j.w. 30.03.2017 124 235 105,29 

j.w. 30.03.2017 124 259 105,05 

j.w. 30.03.2017 124 230 105,34 

j.w. 30.03.2017 124 227 105,37 

j.w. 30.03.2017 124 212 105,52 

j.w. 30.03.2017 124 214 105,50 

j.w. 30.03.2017 124 225 105,39 

j.w. 30.03.2017 124 204 105,60 

j.w. 30.03.2017 124 218 105,46 

j.w. 30.03.2017 124 221 105,43 

j.w. 30.03.2017 124 198 105,66 

j.w. 30.03.2017 124 196 105,68 

j.w. 30.03.2017 124 199 105,65 

j.w. 30.03.2017 124 204 105,60 

j.w. 30.03.2017 124 200 105,64 

j.w. 30.03.2017 124 198 105,66 

j.w. 30.03.2017 124 201 105,63 

j.w. 30.03.2017 124 216 105,48 

j.w. 30.03.2017 124 214 105,50 

j.w. 30.03.2017 124 224 105,40 

j.w. 30.03.2017 124 215 105,49 

j.w. 30.03.2017 124 218 105,46 

fundament 

kamienno-ceglany 

przy profilu W 

30.03.2017 124 214 105,50 

j.w. 30.03.2017 124 208 105,56 

j.w. 30.03.2017 124 219 105,45 

j.w. 30.03.2017 124 220 105,44 

j.w. 30.03.2017 124 224 105,40 

j.w. 30.03.2017 124 217 105,47 

j.w. 30.03.2017 124 241 105,23 

j.w. 30.03.2017 124 251 105,13 

j.w. 30.03.2017 124 260 105,04 

j.w. 30.03.2017 124 235 105,29 

j.w. 30.03.2017 124 227 105,37 

j.w. 30.03.2017 124 226 105,44 

j.w. 30.03.2017 124 223 105,41 

j.w. 30.03.2017 124 209 105,55 

j.w. 30.03.2017 124 252 105,12 

j.w. 30.03.2017 124 262 105,02 

j.w. 30.03.2017 124 252 105,12 

szara próchnica 

pod białym 

piaskiem 

30.03.2017 124 282 104,82 

szara próchnica 

pod białym 

piaskiem 

30.03.2017 124 289 104,75 

nawarstwienia 

białego piasku z 

przekładkami 

30.03.2017 124 257 105,07 

nawarstwienia 

białego piasku z 
30.03.2017 124 240 105,24 
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przekładkami 

nawarstwienia 

białego piasku z 

przekładkami 

30.03.2017 124 272 104,92 

wkop w części S 

wykopu 
30.03.2017 124 288 104,76 

gruzowisko 

współczesne 
30.03.2017 124 302 104,62 

bruk Nż przy 

profilu N 
31.03.2017 145 305 104,80 

j.w. 31.03.2017 145 310 104,75 

j.w. 31.03.2017 145 312 104,73 

j.w. 31.03.2017 145 308 104,77 

j.w. 31.03.2017 145 304 104,81 

j.w. 31.03.2017 145 306 104,79 

j.w. 31.03.2017 145 306 104,79 

j.w. 31.03.2017 145 305 104,80 

j.w. 31.03.2017 145 306 104,79 

j.w. 31.03.2017 145 306 104,79 

j.w. 31.03.2017 145 314 104,71 

warstwa 

ciemnoszarej 

próchnicy ze 

spalenizną i 
faszyną w cz. S 

wykopu, konstr. 

drewniane 

04.04.2017 145 325 104,60 

j.w. 04.04.2017 145 289 104,96 

j.w. 04.04.2017 145 302 104,83 

j.w. 04.04.2017 145 314 104,71 

j.w. 04.04.2017 145 315 104,70 

j.w. 04.04.2017 145 320 104,65 

j.w. 04.04.2017 145 321 104,64 

j.w. 04.04.2017 145 315 104,70 

j.w. 04.04.2017 145 323 104,62 

j.w. 04.04.2017 145 324 104,61 

j.w. 04.04.2017 145 324 104,61 

j.w. 04.04.2017 145 314 104,71 

j.w. 04.04.2017 145 314 104,71 

j.w. 04.04.2017 145 319 104,66 

j.w. 04.04.2017 145 316 104,69 

j.w. 04.04.2017 145 305 104,80 

j.w. 04.04.2017 145 326 104,59 

j.w. 04.04.2017 145 325 104,60 

kamienny 

fundament w 

narożniku N-W 

04.04.2017 145 310 104,75 

j.w. 04.04.2017 145 313 104,72 

j.w. 04.04.2017 145 311 104,74 

j.w. 04.04.2017 145 311 104,74 

j.w. 04.04.2017 145 312 104,73 

j.w. 04.04.2017 145 310 104,75 

j.w. 04.04.2017 145 307 104,78 
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j.w. 04.04.2017 145 316 104,69 

j.w. 04.04.2017 145 307 104,78 

j.w. 04.04.2017 145 316 104,69 

j.w. 04.04.2017 145 307 104,78 

j.w. 04.04.2017 145 308 104,77 

j.w. 04.04.2017 145 305 104,80 

j.w. 04.04.2017 145 309 104,76 

j.w. 04.04.2017 145 318 104,67 

j.w. 04.04.2017 145 310 104,75 

j.w. 04.04.2017 145 325 104,60 

drewniane 

konstrukcje jatek 

w cz. S wykopu 

07.04.2017 150 379 104,11 

j.w. 07.04.2017 150 380 104,10 

j.w. 07.04.2017 150 375 104,15 

j.w. 07.04.2017 150 378 104,12 

j.w. 07.04.2017 150 387 104,03 

j.w. 07.04.2017 150 354 104,36 

j.w. 07.04.2017 150 379 104,11 

j.w. 07.04.2017 150 377 104,13 

j.w. 07.04.2017 150 376 104,14 

j.w. 07.04.2017 150 352 104,38 

j.w. 07.04.2017 150 351 104,39 

j.w. 07.04.2017 150 364 104,26 

j.w. 07.04.2017 150 376 104,14 

j.w. 07.04.2017 150 334 104,56 

j.w. 07.04.2017 150 326 104,64 

j.w. 07.04.2017 150 330 104,60 

j.w. 07.04.2017 150 378 104,12 

j.w. 07.04.2017 150 378 104,12 

j.w. 07.04.2017 150 362 104,28 

j.w. 07.04.2017 150 375 104,15 

j.w. 07.04.2017 150 332 104,58 

j.w. 07.04.2017 150 369 104,21 

j.w. 07.04.2017 150 369 104,21 

j.w. 07.04.2017 150 368 104,22 

j.w. 07.04.2017 150 379 104,11 

j.w. 07.04.2017 150 386 104,04 

j.w. 07.04.2017 150 376 104,14 

j.w. 07.04.2017 150 379 104,11 

j.w. 07.04.2017 150 374 104,16 

j.w. 07.04.2017 150 380 104,10 

bruk przy studni, 

przy ścianie W 

wykopu 

10.04.2017 161 405 103,96 

j.w. 10.04.2017 161 394 104,07 

j.w. 10.04.2017 161 379 104,22 

j.w. 10.04.2017 161 384 104,17 

j.w. 10.04.2017 161 394 104,07 

j.w. 10.04.2017 161 398 104,03 

j.w. 10.04.2017 161 400 104,01 

j.w. 10.04.2017 161 403 103,98 

j.w. 10.04.2017 161 383 104,18 
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j.w. 10.04.2017 161 375 104,26 

j.w. 10.04.2017 161 403 103,98 

j.w. 10.04.2017 161 402 103,99 

j.w. 10.04.2017 161 401 104,00 

j.w. 10.04.2017 161 410 103,91 

j.w. 10.04.2017 161 403 103,98 

j.w. 10.04.2017 161 408 103,93 

j.w. 10.04.2017 161 404 103,97 

drewniane 

konstrukcje jatek 

w cz. S wykopu 

11.04.2017 146 403 103,83 

j.w. 11.04.2017 146 395 103,91 

j.w. 11.04.2017 146 393 103,93 

j.w. 11.04.2017 146 366 104,20 

j.w. 11.04.2017 146 398 103,88 

j.w. 11.04.2017 146 393 103,93 

j.w. 11.04.2017 146 405 103,81 

j.w. 11.04.2017 146 399 103,87 

j.w. 11.04.2017 146 395 103,91 

j.w. 11.04.2017 146 399 103,87 

j.w. 11.04.2017 146 397 103,89 

bruk przy studni, 

przy ścianie W 

wykopu 

13.04.2017 142 390 103,92 

j.w. 13.04.2017 142 388 103,94 

j.w. 13.04.2017 142 395 103,87 

j.w. 13.04.2017 142 398 103,84 

j.w. 13.04.2017 142 400 103,82 

j.w. 13.04.2017 142 411 103,71 

j.w. 13.04.2017 142 414 103,68 

j.w. 13.04.2017 142 406 103,76 

j.w. 13.04.2017 142 429 103,53 

j.w. 13.04.2017 142 437 103,45 

j.w. 13.04.2017 142 438 103,44 

drewniane 

konstrukcje jatek 

w cz. N i S 

wykopu 

19.04.2017 156 429 103,67 

j.w. 19.04.2017 156 451 103,45 

j.w. 19.04.2017 156 472 103,24 

j.w. 19.04.2017 156 470 103,26 

j.w. 19.04.2017 156 440 103,56 

j.w. 19.04.2017 156 472 103,24 

j.w. 19.04.2017 156 476 103,20 

j.w. 19.04.2017 156 431 103,65 

j.w. 19.04.2017 156 420 103,76 

j.w. 19.04.2017 156 420 103,76 

j.w. 19.04.2017 156 430 103,66 

j.w. 19.04.2017 156 457 103,39 

j.w. 19.04.2017 156 446 103,50 

j.w. 19.04.2017 156 457 103,39 

j.w. 19.04.2017 156 461 103,35 

j.w. 19.04.2017 156 479 103,17 
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j.w. 19.04.2017 156 468 103,28 

j.w. 19.04.2017 156 457 103,39 

j.w. 19.04.2017 156 443 103,53 

j.w. 19.04.2017 156 477 103,19 

j.w. 19.04.2017 156 473 103,23 

j.w. 19.04.2017 156 420 103,76 

j.w. 19.04.2017 156 444 103,52 

j.w. 19.04.2017 156 472 103,24 

j.w. 19.04.2017 156 471 103,25 

j.w. 19.04.2017 156 468 103,28 

j.w. 19.04.2017 156 469 103,27 

j.w. 19.04.2017 156 471 103,25 

j.w. 19.04.2017 156 456 103,40 

j.w. 19.04.2017 156 451 103,45 

j.w. 19.04.2017 156 473 103,23 

j.w. 19.04.2017 156 465 103,31 

j.w. 19.04.2017 156 462 103,34 

j.w. 19.04.2017 156 463 103,31 

j.w. 19.04.2017 156 473 103,23 

j.w. 19.04.2017 156 465 103,31 

j.w. 19.04.2017 156 464 103,32 

j.w. 19.04.2017 156 470 103,26 

j.w. 19.04.2017 156 454 103,42 

j.w. 19.04.2017 156 464 103,32 

j.w. 19.04.2017 156 474 103,22 

j.w. 19.04.2017 156 468 103,28 

j.w. 19.04.2017 156 466 103,30 

j.w. 19.04.2017 156 460 103,36 

j.w. 19.04.2017 156 461 103,35 

j.w. 19.04.2017 156 465 103,31 

j.w. 19.04.2017 156 464 103,32 

j.w. 19.04.2017 156 466 103,30 

j.w. 19.04.2017 156 471 103,25 

j.w. 19.04.2017 156 464 103,32 

j.w. 19.04.2017 156 445 103,51 

j.w. 19.04.2017 156 464 103,32 

j.w. 19.04.2017 156 453 103,43 

j.w. 19.04.2017 156 461 103,35 

j.w. 19.04.2017 156 463 103,33 

j.w. 19.04.2017 156 457 103,39 

j.w. 19.04.2017 156 453 103,43 

j.w. 19.04.2017 156 435 103,61 

j.w. 19.04.2017 156 451 103,45 

j.w. 19.04.2017 156 418 103,78 

j.w. 19.04.2017 156 434 103,62 

j.w. 19.04.2017 156 441 103,55 

j.w. 19.04.2017 156 429 103,67 

j.w. 19.04.2017 156 448 103,48 

j.w. 19.04.2017 156 412 103,84 

stała do profili 19.04.2017 156 366 104,30 

bruk przy studni, 

przy ścianie W 

wykopu 

19.04.2017 156 450 103,46 



 69 

j.w. 19.04.2017 156 445 103,51 

j.w. 19.04.2017 156 451 103,45 

j.w. 19.04.2017 156 456 103,40 

j.w. 19.04.2017 156 444 103,52 

monety w cz. N 

wykopu, na E od 

dranic 

20.04.2017 159 491 103,08 

skupisko kamieni 

w cz. S-W 

wykopu, przy 

obstawie studni 

21.04.2017 140 435 103,45 

j.w. 21.04.2017 140 439 103,41 

j.w. 21.04.2017 140 450 103,30 

j.w. 21.04.2017 140 438 103,42 

j.w. 21.04.2017 140 452 103,28 

j.w. 21.04.2017 140 451 103,29 

j.w. 21.04.2017 140 465 103,15 

j.w. 21.04.2017 140 451 103,29 

j.w. 21.04.2017 140 460 103,20 

j.w. 21.04.2017 140 444 103,36 

drewniane 

konstrukcje jatek 

w cz. N i S 

wykopu 

21.04.2017 140 463 103,17 

j.w. 21.04.2017 140 467 103,13 

j.w. 21.04.2017 140 481 102,99 

kamienie na 

granicy jatek i 

piaszczystego 

zasypiska w 

narożniku S-W 

21.04.2017 140 458 103,22 

j.w. 21.04.2017 140 456 103,24 

j.w. 21.04.2017 140 451 103,29 

drewniane 

konstrukcje jatek 

w cz. N i S 

wykopu 

21.04.2017 140 448 103,32 

j.w. 21.04.2017 140 447 103,33 

j.w. 21.04.2017 140 470 103,10 

j.w. 21.04.2017 140 459 103,21 

j.w. 21.04.2017 140 469 103,11 

j.w. 21.04.2017 140 459 103,21 

j.w. 21.04.2017 140 452 103,28 

j.w. 21.04.2017 140 456 103,24 

j.w. 21.04.2017 140 461 103,19 

j.w. 21.04.2017 140 470 103,10 

j.w. 21.04.2017 140 452 103,28 

j.w. 21.04.2017 140 476 103,04 

j.w. 21.04.2017 140 469 103,11 

j.w. 21.04.2017 140 466 103,14 

j.w. 21.04.2017 140 472 103,08 

drewniane 

konstrukcje jatek 
26.04.2017 154 495 102,99 
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w cz. N i S 

wykopu 

j.w. 26.04.2017 154 488 103,06 

j.w. 26.04.2017 154 485 103,09 

j.w. 26.04.2017 154 484 103,10 

j.w. 26.04.2017 154 508 102,86 

j.w. 26.04.2017 154 486 103,08 

j.w. 26.04.2017 154 479 103,15 

j.w. 26.04.2017 154 502 102,92 

j.w. 26.04.2017 154 501 102,93 

j.w. 26.04.2017 154 491 103,03 

j.w. 26.04.2017 154 493 103,01 

j.w. 26.04.2017 154 405 103,89 

j.w. 26.04.2017 154 494 103,00 

j.w. 26.04.2017 154 490 103,04 

j.w. 26.04.2017 154 505 102,89 

j.w. 26.04.2017 154 492 103,02 

j.w. 26.04.2017 154 513 102,81 

j.w. 26.04.2017 154 500 102,94 

j.w. 26.04.2017 154 515 102,79 

j.w. 26.04.2017 154 502 102,92 

j.w. 26.04.2017 154 500 102,94 

j.w. 26.04.2017 154 505 102,89 

j.w. 26.04.2017 154 496 102,98 

j.w. 26.04.2017 154 498 102,96 

j.w. 26.04.2017 154 501 102,93 

j.w. 26.04.2017 154 492 103,02 

j.w. 26.04.2017 154 501 102,93 

j.w. 26.04.2017 154 502 102,92 

j.w. 26.04.2017 154 496 102,98 

j.w. 26.04.2017 154 512 102,82 

j.w. 26.04.2017 154 521 102,73 

Rp = 105 npm     

drewniane 

konstrukcje jatek 

w cz. S-W i 

środk. wykopu 

04.05.2017 105 326 102,79 

j.w 04.05.2017 105 346 102,59 

j.w 04.05.2017 105 354 102,51 

j.w 04.05.2017 105 371 102,34 

j.w 04.05.2017 105 360 102,45 

j.w 04.05.2017 105 355 102,50 

j.w 04.05.2017 105 363 102,42 

j.w 04.05.2017 105 356 102,49 

j.w 04.05.2017 105 336 102,69 

j.w 04.05.2017 105 351 102,54 

j.w 04.05.2017 105 360 102,45 

j.w 04.05.2017 105 329 102,76 

j.w 04.05.2017 105 324 102,81 

j.w 04.05.2017 105 344 102,61 

j.w 04.05.2017 105 351 102,54 

j.w 04.05.2017 105 336 102,69 

j.w 04.05.2017 105 360 102,45 
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j.w 04.05.2017 105 343 102,62 

j.w 04.05.2017 105 313 102,92 

j.w 04.05.2017 105 297 103,08 

j.w 04.05.2017 105 322 102,83 

j.w 04.05.2017 105 357 102,48 

j.w 04.05.2017 105 349 102,56 

j.w 04.05.2017 105 325 102,80 

j.w 04.05.2017 105 323 102,82 

j.w 04.05.2017 105 356 102,49 

j.w 04.05.2017 105 338 102,67 

j.w 04.05.2017 105 340 102,65 

j.w 04.05.2017 105 351 102,54 

j.w 04.05.2017 105 358 102,92 

j.w 04.05.2017 105 333 102,72 

część S i środk. 

wykopu, na W od 

słupów, poziom 

zwalonych 

elementów 

konstrukcyjnych 

jatek 

06.05.2017 89 338 102,51 

j.w. 06.05.2017 89 365 102,24 

j.w. 06.05.2017 89 362 102,27 

j.w. 06.05.2017 89 359 102,30 

j.w. 06.05.2017 89 356 102,33 

j.w. 06.05.2017 89 352 102,37 

j.w. 06.05.2017 89 359 102,30 

j.w. 06.05.2017 89 343 102,46 

j.w. 06.05.2017 89 352 102,37 

skupisko kamieni 

(„bruk”) w 

narożniku S-W 

wykopu 

06.05.2017 89 357 102,32 

j.w. 06.05.2017 89 353 102,36 

j.w. 06.05.2017 89 354 102,35 

j.w. 06.05.2017 89 340 102,49 

j.w. 06.05.2017 89 346 102,43 

j.w. 06.05.2017 89 358 102,31 

j.w. 06.05.2017 89 366 102,23 

j.w. 06.05.2017 89 368 102,21 

j.w. 06.05.2017 89 361 102,28 

j.w. 06.05.2017 89 370 102,19 

j.w. 06.05.2017 89 367 102,22 

j.w. 06.05.2017 89 373 102,16 

konstrukcja 

drewniana w 

zbiorniku 

9.05.2017 73 283 102,90 

j.w. 9.05.2017 73 269 103,04 

j.w. 9.05.2017 73 262 103,04 

j.w. 9.05.2017 73 248 103,11 

j.w. 9.05.2017 73 250 103,25 

j.w. 9.05.2017 73 257 103,16 

j.w. 9.05.2017 73 258 103,15 
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j.w. 9.05.2017 73 245 103,28 

j.w. 9.05.2017 73 247 103,26 

j.w. 9.05.2017 73 250 103,23 

wewnętrzna część 
kanału (między 

drewnianymi 

ścianami) 

9.05.2017 73 323 102,50 

j.w. 9.05.2017 73 355 102,18 

j.w. 9.05.2017 73 370 102,03 

j.w. 9.05.2017 73 371 102,02 

j.w. 9.05.2017 73 332 102,41 

j.w. 9.05.2017 73 342 102,31 

j.w. 9.05.2017 73 350 102,23 

j.w. 9.05.2017 73 370 102,03 

j.w. 9.05.2017 73 363 102,10 

j.w. 9.05.2017 73 348 102,25 

j.w. 9.05.2017 73 335 102,38 

j.w. 9.05.2017 73 333 102,40 

j.w. 9.05.2017 73 329 102,44 

j.w. 9.05.2017 73 358 102,15 

j.w. 9.05.2017 73 371 102,02 

j.w. 9.05.2017 73 369 102,04 

j.w. 9.05.2017 73 356 102,17 

j.w. 9.05.2017 73 354 102,19 

j.w. 9.05.2017 73 367 102,06 

j.w. 9.05.2017 73 367 102,06 

skupisko kamieni 

w zbiorniku 
10.05.2017 66 285 102,81 

j.w. 10.05.2017 66 277 102,89 

j.w. 10.05.2017 66 301 102,65 

stała zachodniej, 

drewnianej ściany 

kanału 

10.05.2017 66 269 102,97 

stała S profilu 

dodatkowego 
10.05.2017 66 269 102,97 

drewniana 

konstrukcja w 

części środkowej 

wykopu (ściana 

dodatkowa) 

10.05.2017 66 349 102,17 

j.w. 10.05.2017 66 333 102,33 

j.w. 10.05.2017 66 364 102,02 

j.w. 10.05.2017 66 331 102,35 

j.w. 10.05.2017 66 371 101,95 

j.w. 10.05.2017 66 351 102,15 

j.w. 10.05.2017 66 344 102,22 

j.w. 10.05.2017 66 358 102,08 

kamienie przy 

drewnianej 

konstrukcji w 

części środkowej 

wykopu (ściana 

dodatkowa) 

10.05.2017 66 351 102,15 
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j.w. 10.05.2017 66 334 102,32 

j.w. 10.05.2017 66 360 102,06 

ostroga 10.05.2017 66 345 102,21 

NE narożnik 

wykopu 
11.05.2017 68 318 102,50 

j.w. 11.05.2017 68 312 102,56 

j.w. 11.05.2017 68 330 102,29 

j.w. 11.05.2017 68 339 102,29 

stała wschodniej, 

drewnianej ściany 

kanału 

12.05.2017 68 269 102,91 

bruk kamienny w 

zbiorniku 
16.05.2017 78 372 102,06 

j.w. 16.05.2017 78 371 102,07 

j.w. 16.05.2017 78 366 102,12 

j.w. 16.05.2017 78 363 102,15 

j.w. 16.05.2017 78 351 102,27 

j.w. 16.05.2017 78 295 102,83 

j.w. 16.05.2017 78 291 102,87 

j.w. 16.05.2017 78 285 102,93 

j.w. 16.05.2017 78 286 102,92 

j.w. 16.05.2017 78 333 102,45 

j.w. 16.05.2017 78 327 102,51 

j.w. 16.05.2017 78 366 102,12 

j.w. 16.05.2017 78 369 102,09 

j.w. 16.05.2017 78 358 102,20 

j.w. 16.05.2017 78 355 102,23 

j.w. 16.05.2017 78 368 102,10 

j.w. 16.05.2017 78 377 102,01 

j.w. 16.05.2017 78 381 101,97 

j.w. 16.05.2017 78 358 102,20 

j.w. 16.05.2017 78 349 102,29 

j.w. 16.05.2017 78 322 102,56 

j.w. 16.05.2017 78 338 102,40 

j.w. 16.05.2017 78 365 102,13 

j.w. 16.05.2017 78 374 102,04 

rynsztok w NE 

narożniku 

wykopu 

16.05.2017 78 356 102,22 

j.w. 16.05.2017 78 377 102,01 

j.w. 16.05.2017 78 353 102,25 

bruk w NE 

narożniku 

wykopu 

16.05.2017 78 405 101,73 

j.w. 16.05.2017 78 395 101,83 

j.w. 16.05.2017 78 376 102,02 

j.w. 16.05.2017 78 346 102,32 

j.w. 16.05.2017 78 339 102,39 

j.w. 16.05.2017 78 402 101,76 

j.w. 16.05.2017 78 408 101,70 

j.w. 16.05.2017 78 395 101,76 

j.w. 16.05.2017 78 404 101,74 

j.w. 16.05.2017 78 407 101,71 
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j.w. 16.05.2017 78 383 101,95 

konstrukcje 

drewniane 

pomiędzy 

zachodnią, 
drewnianą ścianą 

kanału a 

zbiornikiem 

16.05.2017 78 272 103,06 

j.w. 16.05.2017 78 312 102,66 

j.w. 16.05.2017 78 325 102,53 

j.w. 16.05.2017 78 317 102,61 

j.w. 16.05.2017 78 257 103,21 

j.w. 16.05.2017 78 290 102,88 

j.w. 16.05.2017 78 302 102,76 

j.w. 16.05.2017 78 324 102,54 

j.w. 16.05.2017 78 307 102,71 

j.w. 16.05.2017 78 341 102,37 

NW narożnik 

wykopu (aneks) 
16.05.2017 78 251 103,27 

j.w. 16.05.2017 78 253 103,25 

j.w. 16.05.2017 78 259 103,19 

j.w. 16.05.2017 78 251 103,27 

j.w. 16.05.2017 78 264 103,14 

j.w. 16.05.2017 78 269 103,09 

j.w. 16.05.2017 78 201 103,77 

j.w. 16.05.2017 78 193 103,85 

j.w. 16.05.2017 78 196 103,82 

j.w. 16.05.2017 78 194 103,84 

j.w. 16.05.2017 78 198 103,80 

j.w. 16.05.2017 78 246 103,32 

j.w. 16.05.2017 78 268 103,10 

j.w. 16.05.2017 78 262 103,16 

skupisko kamieni 

pomiędzy W 

ścianą kanału a 

drewnianą 
konstrukcją w 

części środkowej 

wykopu (ściana 

dodatkowa) 

18.05.2017 53 370 101,38 

j.w. 18.05.2017 53 380 101,73 

j.w. 18.05.2017 53 377 101,76 

j.w. 18.05.2017 53 379 101,74 

j.w. 18.05.2017 53 380 101,73 

j.w. 18.05.2017 53 368 101,85 

j.w. 18.05.2017 53 377 101,76 

j.w. 18.05.2017 53 360 101,93 

j.w. 18.05.2017 53 367 101,86 

j.w. 18.05.2017 53 339 102,53 

j.w. 18.05.2017 53 341 102,12 

j.w. 18.05.2017 53 346 102,07 

j.w. 18.05.2017 53 359 101,94 

j.w. 18.05.2017 53 335 102,18 
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j.w. 18.05.2017 53 357 101,96 

j.w. 18.05.2017 53 403 101,50 

j.w. 18.05.2017 53 373 101,80 

j.w. 18.05.2017 53 288 102,65 

konstrukcje 

drewniane w NW 

części wykopu 

(aneks) 

18.05.2017 53 228 103,25 

j.w. 18.05.2017 53 238 103,15 

j.w. 18.05.2017 53 234 103,19 

j.w. 18.05.2017 53 227 103,26 

j.w. 18.05.2017 53 229 103,24 

j.w. 18.05.2017 53 247 103,06 

j.w. 18.05.2017 53 254 102,99 

j.w. 18.05.2017 53 249 103,04 

j.w. 18.05.2017 53 260 102,93 

j.w. 18.05.2017 53 240 103,13 

j.w. 18.05.2017 53 294 102,59 

j.w. 18.05.2017 53 295 102,58 

j.w. 18.05.2017 53 293 102,60 

j.w. 18.05.2017 53 279 102,74 

j.w. 18.05.2017 53 272 102,81 

j.w. 18.05.2017 53 283 102,70 

konstrukcje 

drewniane 

pomiędzy 

zachodnią, 
drewnianą ścianą 

kanału a 

zbiornikiem 

18.05.2017 53 411 101,42 

j.w. 18.05.2017 53 360 101,93 

j.w. 18.05.2017 53 348 102,05 

j.w. 18.05.2017 53 367 101,86 

j.w. 18.05.2017 53 357 101,96 

j.w. 18.05.2017 53 337 102,16 

j.w. 18.05.2017 53 264 102,89 

j.w. 18.05.2017 53 267 102,86 

j.w. 18.05.2017 53 260 102,93 

j.w. 18.05.2017 53 246 103,07 

j.w. 18.05.2017 53 277 102,76 

j.w. 18.05.2017 53 289 102,64 

j.w. 18.05.2017 53 313 102,40 

j.w. 18.05.2017 53 264 102,89 

j.w. 18.05.2017 53 238 103,15 

j.w. 18.05.2017 53 273 102,80 

wewnętrzna część 
kanału (między 

drewnianymi 

ścianami) 

19.05.2017 57 372 101,85 

j.w. 19.05.2017 57 381 101,81 

j.w. 19.05.2017 57 393 101,64 

j.w. 19.05.2017 57 402 101,55 

j.w. 19.05.2017 57 374 101,83 
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j.w. 19.05.2017 57 383 101,74 

koryto wewnątrz 

kanału (miedzy 

drewnianymi 

ścianami) 

19.05.2017 57 349 102,08 

j.w. 19.05.2017 57 382 101,75 

j.w. 19.05.2017 57 380 101,77 

j.w. 19.05.2017 57 356 102,01 

calec wewnątrz 

kanału (miedzy 

drewnianymi 

ścianami) 

19.05.2017 57 417 101,40 

calec po W 

stronie kanału 
19.05.2017 57 414 101,43 

j.w. 19.05.2017 57 410 101,47 

j.w. 19.05.2017 57 420 101,37 

skupisko kamieni 

przy S ścianie 

wykopu 

pomiędzy W 

ścianą kanału a 

drewnianą 
konstrukcją w 

części środkowej 

wykopu (ściana 

dodatkowa) 

22.05.2017 72 300 102,72 

j.w. 22.05.2017 72 318 102,54 

j.w. 22.05.2017 72 304 102,68 

j.w. 22.05.2017 72 297 102,75 

j.w. 22.05.2017 72 324 102,48 

j.w. 22.05.2017 72 319 102,53 

j.w. 22.05.2017 72 337 102,35 

j.w. 22.05.2017 72 348 102,24 

j.w. 22.05.2017 72 337 102,35 

j.w. 22.05.2017 72 327 102,45 

j.w. 22.05.2017 72 296 102,76 

j.w. 22.05.2017 72 301 102,74 

j.w. 22.05.2017 72 298 102,74 

j.w. 22.05.2017 72 364 102,08 

j.w. 22.05.2017 72 357 102,15 

j.w. 22.05.2017 72 398 101,74 

j.w. 22.05.2017 72 413 101,59 

calec przy ścianie 

S wykopu 
22.05.2017 72 434 101,38 
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15. DZIENNIK POLOWY 

 

15. 1) Kalisz, Rynek Główny, wykop nr 1 

 

Wykonawca badań: "Barta" Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Andrzej 

Bartczak, Zygmunt Stanisławski s.c, ul. Łąkowa 69, 85-463 Bydgoszcz 

 

Zleceniodawca: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz 

 

7 listopad 2016 r. 

Rozpoczęcie prac. Pochmurno, ale nie pada. Pracę rozpoczęto o 8.00. 

Zatrudniono 6 pracowników fizycznych, których przeszkolono w zakresie BHP na stanowisku 

pracy oraz skierowano na badania lekarskie. Dla pracowników zakupiono kaski oraz odzież 

ochronną.  

Następnie przystąpiono do organizacji terenu badań. Wytyczono i namierzono przez geodetę 

wykop. Obejmuje on powierzchnię 1 ara - 10 x 10 m. Wyznaczono reper dla stanowiska.  

Ustawiono również ogrzewaną pakamerę dla pracowników oraz przenośną toaletę.  

Przystąpiono do usuwania nawierzchni z lat 70. XX w. - płyt lastrico i kostki granitowej. 

Stwierdzono pod nią podsypkę z żółtego piasku oraz utwardzenie pod nawierzchnię w postaci 

litej wylewki cementu z piaskiem o grubości 18-20 cm. Warstwy te usunięto przy pomocy 

sprzętu mechanicznego.  

Pod utwardzeniem pod nawierzchnię zarejestrowano warstwę ciemnoszarej próchnicy ze 

spalenizną, zawierającą liczny gruz ceglany i ułamki ceramiki budowlanej (I poziom 

użytkowy, prawdopodobnie z 1 poł. XX w.).  Pod nią znajdowała się cienka warstwa żółtego 

piasku oraz warstwa żółtego piasku z domieszką szarej próchnicy. Głębiej stwierdzono 

zalegający biało - żółty piasek (warstwa niwelacyjna I). Przystąpiono do usuwania tychże 

nawarstwień przy użyciu sprzętu mechanicznego.  

W części S wykopu, przy klombie, na głębokości 55-60 cm od powierzchni gruntu 

zarejestrowano nowożytny wkop (oznaczony jako obiekt nr 1) o przemieszanym, 

niejednorodnym wypełnisku zawierającym próchnicę ze spalenizną, liczny gruz ceglany, 

fragmenty spalonego drewna, kamienie eratyczne oraz liczne pokruszone fragmenty ceramiki 

naczyniowej. Wyeksplorowano obiekt do głębokości 30 cm, pozyskując materiał ruchomy.  
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Na bieżąco w ciągu dnia liczono i opisywano znajdywane zabytki oraz wykonywano 

dokumentację fotograficzną.  

 

8 listopad 2016 r. 

Rano - lekki przymrozek. Dzień - pochmurny, ale bezdeszczowy. Pracę rozpoczęto o 8.00. 

Kontynuowano usuwanie nawarstwień (poziom I i warstwa niwelacyjna I) pod utwardzeniem 

nawierzchni przy użyciu sprzętu mechanicznego na dalszej powierzchni wykopu. Ręcznie 

doczyszczano profile i narożniki wykopu. 

Pod warstwą niwelacyjną I stwierdzono warstwę ciemnoszarej próchnicy z domieszką 

nielicznych węgli drzewnych i grudek polepy (II poziom użytkowy). Warstwa ta wypłycała 

się wyraźnie w narożniku S-E wykopu i w profilu S widoczna była jedynie jako cienka 

warstewka o miąższości ok. 2-4 cm, urywająca się przy korzeniach rosnącego nieopodal 

drzewa. Dalej nie kontynuowała się w profilu S, gdyż był on zniszczony przez 

późnonowożytny wkop (obiekt nr 1) oraz kolejny wkop pod rurę z czasów współczesnych, 

przebiegającą po linii S-N w środkowej części wykopu.  

W części W wykopu natrafiono na ułożone wzdłuż wykopu po linii S-N rury żeliwne. Jedna z 

nich była pusta, natomiast druga zawierała wiązkę przewodów elektrycznych. Zabezpieczono 

przebitą rurę i wezwano odpowiednie służby.  

Rura biegnąca po linii S-N w centralnej części wykopu okazała się uszkodzona, a w jej 

środku stwierdzono kabel w izolacji. Zabezpieczono miejsce i wezwano odpowiednie służby.  

W części E-S wykopu, po zdjęciu piaszczystej warstwy nasypowej przystąpiono do 

eksploracji warstwy ciemnoszarej próchnicy, pozyskując nieliczny materiał zabytkowy. Po 

zdjęciu próchnicznej warstwy w narożniku S-E stwierdzono pod cienką warstwą zielonkawej 

gliny, kolejną warstwę niwelacyjną z biało-żółtego piasku na głębokości ok. 1,5 m. Piasek ten 

był silnie uwodniony i wykop w narożniku zaczęła zalewać woda, która podmyła profil 

południowy w narożniku wschodnim i spowodowała jego zawalenie się do wykopu.  

Przystąpiono również do eksploracji wkopu zawierającego ciemnoszarą próchnicę ze 

spalenizną i licznym gruzem ceglanym, zarejestrowanego w ścianie E wykopu i biegnącego 

pod lekkim skosem po linii E-W. Według planów miał się tam znajdować drenaż - opaska 

wokół ratusza. Po zdjęciu wierzchnich nawarstwień odsłonięty został drewniany, wydrążony 

pień na głębokości ok. 1,5 m od nawierzchni rynku. Odsłonięto go i odczyszczono. Okazał się 

uszkodzony w części wschodniej. Stwierdzono, że rury na odsłoniętym odcinku musiały być 

wymieniane, gdyż zarówno w profilu, jak i w rzucie widoczne były wyraźnie 2 wkopy. 

Pierwotny, szerszy, o jasnoszarym wypełnisku, znajdujący się pod warstwą żółtego piasku, a 
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przecinający II poziom użytkowy, oraz wtórny (zapewne z XX w.), zaczynający się pod 

utwardzeniem nawierzchni rynku, zasypany ciemnoszarą próchnicą ze spalenizną, gruzem i 

kamieniami, analogiczną do nawarstwień I poziomu użytkowego. 

Kontynuowano również eksplorację obiektu nr 1 (wkopu przy profilu S).  

Na bieżąco w ciągu dnia liczono i opisywano znajdywane zabytki oraz wykonywano 

dokumentację fotograficzną. Wykonano także rysunek w skali 1 : 20 profilu E wykopu.  

 

9 listopad 2016 r. 

Rano - lekki przymrozek. Dzień - pochmurny, ale bezdeszczowy. Pracę rozpoczęto o 7.30. 

Kontynuowano usuwanie nawarstwień (poziom I i warstwa niwelacyjna I) pod utwardzeniem 

nawierzchni przy użyciu sprzętu mechanicznego na dalszej powierzchni wykopu. Ręcznie 

doczyszczano profile wykopu. Ściągnięto nawarstwienia na powierzchni ok. 6 x 10 m, 

zatrzymując się na II warstwie użytkowej, której podjęto eksplorację ręczną. Pozyskano 

nieliczny materiał zabytkowy (ułamki ceramiki naczyniowej, kości zwierzęce, nieliczne i 

silnie skorodowane przedmioty metalowe).  

W części centralnej wykopu, pod rurą z kablem biegnącą po linii S-N odsłonięto kolejną rurę 

z wydrążonych pni drzewnych. Odsłonięte drewniane rury można interpretować jako część 

późnonowożytnego wodociągu miejskiego.  

Zatrzymano ściąganie nawarstwień w części W wykopu na linii przebiegającej rury z kablem 

oraz kolejnej rury współczesnej, prawdopodobnie wodociągowej lub gazowej.  

Zakończono eksplorację obiektu nr 1 (wkopu przy profilu S). 

W wyniku podmywania przez wodę profil E zarwał się w narożniku E-S, a profil S na 

wysokości wkopu nowożytnego (obiekt nr 1).  

Na bieżąco w ciągu dnia liczono i opisywano znajdywane zabytki oraz wykonywano 

dokumentację fotograficzną. Wykonano rysunki w skali 1 : 20 profili S i N wykopu oraz 

pomiary niwelacyjne. 

 

10 listopad 2016 r. 

Rano - pochmurno i chłodno. Pracę rozpoczęto o 7.30. 

Kontynuowano ręczną eksplorację poziomu nr II.  

W narożniku N-E przy wkopie pod rurę drewnianą E-W zarejestrowano skupisko cegieł 

"palcówek". 

W części N wykopu od rury E-W, pod cienką przekładką z zielonkawej gliny odnotowano 

poziom mierzwy o miąższości ok. 20 cm (III poziom użytkowy), pod nim odsłonięto 
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nowożytny bruk. Przy ścianie N wykopu mierzwa i bruk uszkodzone zostały przez wkop 

współczesny biegnący po linii E-W (kanalizacyjny).  

Po wizycie dr Janusza Tomali, przedstawiciela Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, 

Delegatura w Kaliszu zdecydowano, że ze względu na obrywające się profile, podmywane 

przez wodę dalszą eksplorację należy prowadzić z zachowaniem odsadzek, a wykop należy 

odwodnić (najlepiej przy użyciu igłofiltrów).  

Stwierdzono, że w części na S od wkopu pod rurę drewnianą E-W II poziom użytkowy został 

uszkodzony. Również mierzwa z poziomu III zachowała się jedynie w części zachodniej na 

niewielkim kawałku, przy profilach wkopów pod rury E-W i S-N. 

W części na S od wkopu pod rurę drewnianą E-S, pod reliktowo zachowanymi 

nawarstwieniami II poziomu użytkowego i mierzwy (III poziom) zarejestrowano 

przemieszane warstwy zasypiskowe. Górą, przy profilu wkopu pod rurę E-W oraz przy 

profilu E wkopu zalegała cienka warstwa próchnicy przemieszanej z piaskiem, silnie 

zabarwionej spalenizną, zawierającej węgle drzewne i liczny gruz ceglany. Pod warstwą tą 

zarejestrowano żółto-szary piasek z gruzem ceglanym. Eksplorację zakończono na tym 

poziomie.  

Na bieżąco w ciągu dnia liczono i opisywano znajdywane zabytki oraz wykonywano 

dokumentację fotograficzną. Wykonano niwelacje dna wykopu oraz odsłoniętych 

drewnianych rur.  

 

11 listopad 2016 r.  

Dzień wolny od pracy.  

 

12 listopad 2016 r.  

Dzień bezdeszczowy, chłodny. Pracę rozpoczęto o 7.30. 

Na początek przystąpiono do wylania z wykopu wody nagromadzonej w ciągu nocy.  

Następnie podjęto eksplorację warstw zasypiskowych - piasku żółto-szarego z gruzem 

ceglanym w części S wykopu od rury drewnianej o przebiegu E-W. Ściągnięto warstwę o 

miąższości ok. 20 cm. Stwierdzono, że warstwa zasypiskowa kontynuuje się dalej, bez zmian 

struktury. Materiał pozyskany z tej części wykopu był bardzo nieliczny. Składały się na niego 

głównie ułamki cegieł i dachówek oraz nieliczne kości zwierzęce. Eksplorację utrudniała 

zalewająca wykop woda.  

Równolegle prowadzono eksplorację mierzwy w części N wykopu od rury drewnianej E-W. 

Stwierdzono, że na ok. 5 m od krawędzi E wykopu mierzwa i bruk zostały przecięte przez 
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wkop, przylegający do wkopu współczesnego (pod kanalizację) biegnącego przez cały wykop 

na linii E-W, przy ścianie N.  

Po wyeksplorowaniu warstwy mierzwy, doczyszczono bruk i wykonano dokumentację 

fotograficzną, plan płaski oraz pomiary niwelacyjne.  

Przeszukano za pomocą detektora bruk oraz wyeksplorowane nawarstwienia.  

Zadokumentowano również rysunkowo i fotograficznie profil N pozostawionego na świadku 

wkopu pod rurę drewnianą E-W. 

Pobrano także 2 próbki mierzwy - z część środkowej oraz spod zwaliska cegieł "palcówek", 

gdzie pozyskano większe fragmenty faszyny. 

Zebrano i opisano zebrany materiał ruchomy.  

 

13 listopad 2016 r.  

Dzień wolny od pracy 

 

14 listopad 2016 r. 

Rano - lekki przymrozek. Dzień - pochmurny, ale bezdeszczowy, wilgotność wysoka. Pracę 

rozpoczęto o 7.30. Pod koniec dnia pojawiła się mgła utrudniająca widoczność.  

Na początek przystąpiono do wylania z wykopu wody nagromadzonej w ciągu nocy, ręcznie, 

wiadrami oraz przy użyciu pompy.  

Po wizycie dr Janusza Tomali, przedstawiciela Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, 

Delegatura w Kaliszu, zdecydowano się na usunięcie nawarstwień zasypiskowych (piasek z 

gruzem ceglanym) zalegających w części S od rury drewnianej E-W przy użyciu sprzętu 

mechanicznego. 

Równocześnie przystąpiono, po wykonaniu dokumentacji fotograficznej i rysunkowej, do 

rozbierania drewnianej rury E-W w części E wykopu. Rurę przecięto i pobrano próbkę jej 

zawartości.  

Najlepiej zachowany fragment rury wycięto. Stwierdzono, że średnica zewnętrzna pnia 

drzewa wynosiła ok. 32 cm, światło wewnętrzne rury ok. 12 cm. Przy łączeniu rury E-W z 

biegnącą po linii S-N stwierdzono żelazną mufę o średnicy zewnętrznej 12,5 cm, wewnętrznej 

11,5 cm, łączącą obie rury. W rurze E-W przy łączeniu znajdowała się rewizja o wymiarach 

31 x 12 cm, służąca zapewne czyszczeniu rury w okolicach wpustu do kolejnej o przebiegu S-

N. Miejsce łączenia rur było dodatkowo zabezpieczone gliną i kamieniami.  
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Po rozebraniu świadka na którym pozostawiona była rura E-W stwierdzono, że wkop 

(starszy) pod rurę zniszczył mierzwę, zatrzymał się natomiast na poziomie bruku 

nowożytnego, który odkryto pod spągiem wkopu. 

Warstwy zasypiskowe w części S od rury E-W wyeksplorowano przy użyciu sprzętu 

mechanicznego, osiągając poziom ok. 2,5-2,6 m od powierzchni gruntu.  

W części N za rurą E-W, od strony W bruku zarejestrowano regularny wkop, przecinający 

mierzwę i bruk. Jego niejednorodne wypełnisko stanowiła ciemnoszara próchnica 

przemieszana ze spalenizną, gliną, fragmentami faszyny, gruzem ceglanym i węglami 

drzewnymi. Na granicy wkopu odnotowano skupisko kamieni i cegieł, zalegające na bruku.  

Wykonano pomiary niwelacyjne odsłoniętego bruku, dna wykopu w części S od rury E-W. 

Zadokumentowano fotograficznie i rysunkowo odsłonięte nawarstwienia. Zebrano i 

zainwentaryzowano materiał ruchomy.  

 

15 listopad 2016 r. 

Rano - lekki przymrozek.  

Pace rozpoczęto o 7.30 od wylania wody z wykopu ręcznie oraz przy użyciu pompy.  

Podczyszczono i zadokumentowano (fotograficznie i rysunkowo) profile S-N, S oraz E-W. 

Profil S-N oberwał się w części w wyniku podmywania przez wodę, podobnie jak część 

profilu S w narożniku wykopu (część E).  

Stwierdzono, że wodociąg przebiegał analogicznie do innych odkrywanych na ulicach w 

pobliżu rynku na głębokości ok. 1,5 m. Wykonany był z nieokorowanych, drewniany pni 

drzewnych, łączonych żelaznymi mufami.  

W części N wykopu zdjęto część bruku i rozpoczęto eksplorację zalegających pod nim 

nawarstwień. Stwierdzono, że pod brukiem zalega warstwa piasku z gruzem ceglanym, 

stanowiąca utwardzenie pod bruk. Następnie pod nią znajdowała się cienka przekładka z 

faszyny z której pobrano próbkę. Pod faszyną zalegał szaro-żółty piasek z  fragmentami gruzu 

ceglanego, obserwowany w części S wykopu na całej powierzchni.  

Wydobyto drewnianą rurę S-N, gdyż groziła zawaleniem. Wycięto z niej fragment o dł. 109 

cm w miejscu łączenia z rurą E-W. Rura wykonana była z nieokorowanego pnia drzewa o 

wymiarach 30x32 cm. Przekrój wewnętrzny wynosił ok. 9 cm. Na wierzchu rury, podobnie 

jak w przypadku odcinka biegnącego po linii E-W, ok. 6-7 cm od wpustu znajdowała się 

klapka rewizyjna o wymiarach 27x14 cm. Przekrój wlotu na łączeniach rur wynosił 8 cm. Z 

wnętrza rury pobrano próbkę do badań. 
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Stwierdzono, że w części W wykopu, tam gdzie bruk został przerwany, zalegają warstwy 

zasypiskowe (określone roboczo jako obiekt nr 2) - gliny z ciemnoszarą próchnicą i 

spalenizną oraz węglami drzewnymi i gruzem. W części centralnej występowała koncentracja 

rumoszu gruzu ceglanego, polepy, przepalonego drewna, przemieszana z gliną ze spalenizną. 

Pod nią, pod cienką warstwą żółtego piasku z przemyciami próchnicznymi znajdowała się 

kolejna warstwa zasypiskowa szarej próchnicy z węglami drzewnymi, spalenizną i gruzem 

ceglanym. Warstwa ta spoczywała na grubej warstwie mierzwy, przerwanej w miejscu styku 

z warstwą utwardzenia pod bruk nowożytny.  

Zebrano i zainwentaryzowano pozyskany materiał ruchomy oraz wykonano dokumentację 

fotograficzną i rysunkową.  

 

16 listopad 2016 r. 

Rano - ciepło ale wilgotno, lekka mżawką, która po około godzinie ustała.  

Przez całą noc padało i do wykopu nalało się dużo wody, również spływającej z chodników i 

dachów okolicznych kamienic.  

Prace rozpoczęto o 7.30 od wypompowania wody z wykopu, co trwało blisko 1,5 godziny. 

Następnie przystąpiono do usuwania z wykopu naniesionego błota i ziemi z oberwanych 

profili. Prace utrudniała silnie napływająca woda, zamieniająca dno wykopu w grzęzawisko. 

Kontynuowano eksplorację warstw pod zdjętym brukiem. Po osiągnięciu poziomu kolejnej 

warstwy mierzwy, oczyszczono profil oraz warstwę mierzwy w części S (zasypisko obiektu 

nr 2). Stwierdzono, że faszyna pod podsypką pod bruk urywa się w części gdzie bruk został 

wybrany, przy obiekcie nr 2.  

Wykonano dokumentację fotograficzną, rysunkową profilu E-W, części profili E i W, plan 

płaski odsłoniętego płata mierzwy (obiekt 2) oraz pomiary niwelacyjne.  

Za pomocą wykrywacza metali przeszukano bruk, poziomy pod zdjętym brukiem, wkop pod 

rurę drewnianą S-N oraz hałdy pozyskując 12 nowożytnych, silnie skorodowanych 

przedmiotów metalowych.  

Przystąpiono do eksploracji mierzwy zalegającej w obiekcie nr 2, przeszukując zdjęte 

nawarstwienia przy pomocy wykrywacza metali, niestety bez rezultatów pozytywnych. Z 

warstwy wydobyto jedynie nieliczne kości zwierzęce i niewielkie ułamki ceramiki 

naczyniowej.  

Zebrano i zainwentaryzowano pozyskany w ciągu dnia materiał ruchomy.  

 

 



 84 

17 listopad 2016 r. 

Rano - ciepło i wilgotno. Prace rozpoczęto o 7.30.  

Na początku odpompowano i wylano ręcznie wodę z wykopu, co zajęło ok. 1,5 godz., 

następnie przystąpiono do usuwania błota z dna wykopu.  

Ok. godz. 9.00 przyjechali pracownicy z elektrowni. Stwierdzono, że wiązka kabli w części 

W wykopu jest pod napięciem. Nie udało się niestety ustalić, czy biegnący w centralnej części 

wykopu po linii S-N kabel w osłonie znajduje się pod napięciem, gdyż pracownicy elektrowni 

nie posiadali odpowiednich ku temu urządzeń.  

Równolegle eksplorowano dalej warstwę mierzwy w zasypisku obiektu nr 2, przeszukując 

zdjęte nawarstwienia przy użyciu wykrywacza metali. Stwierdzono, że nawarstwienia te są 

silnie zabarwione spalenizną. Z warstwy pobrano próbkę. Pod mierzwą zalegała warstwa 

zasypiskowa piasku z gruzem zidentyfikowana w części S wykopu, pod nią kolejna warstwa 

mierzwy (mierzwa II).  

Ok. godz. 10.00 przyjechali pracownicy gazowni i wodociągów w celu obejrzenia 

przechodzącej w poprzek wykopu rury. Po nawierceniu stwierdzono, że jest ona nieczynna i 

usunięto ją z wykopu.  

W wyniku podmywania przez wodę zawalił się profil S-N (pod drewnianą rurą), runęła także 

część profilu S w narożniku E wykopu. 

Podjęto eksplorację mierzwy II na S od odkrytego bruku, pozyskując liczny materiał ruchomy 

(ceramikę naczyniową, kości zwierzęce oraz fragmenty skóry). Pobrano także z tej warstwy 

próbkę.  

Przy pomocy wykrywacza przeszukano mierzwę, hałdy oraz dno wykopu, pozyskując 3 

przedmioty metalowe ze stropu mierzwy II. Jeden z nich okazał się późnośredniowiecznym 

brakteatem guziczkowym.  

Wykonano dokumentację fotograficzną oraz rysunkową (plan płaski i profil) oraz pomiary 

niwelacyjne. Zebrano i zainwentaryzowano zebrany materiał.  

 

18 listopada 2016 r. 

Rano - wilgotno, silny wiatr przez cały dzień. Prace rozpoczęto o 7.30, standardowo od 

wypompowania i wylania wody z wykopu. Następnie przystąpiono do usuwania osuwisk w 

profilach E, S oraz W, co zajęło łącznie blisko 4 godziny.  

Ze względu na obciążenie profili kostką brukową zdecydowano się odsunąć najcięższe palety 

od krawędzi wykopu.  
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Podparto również betonowe utwardzenie pod nawierzchnię rynku w narożniku E-S, 

oszalowano ścianę E w miejscu dużego obrywu znajdującego się ok. 1,0 m od wkopu pod 

stację transformatorową oraz zabezpieczono część S wykopu drewnianymi płotkami przed 

osuwającą się ze ściany S ziemią.  

Po wizycie dr Janusza Tomali, przedstawiciela Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, 

Delegatura w Kaliszu zdecydowano się nie prowadzić eksploracji narożnika E-W, mocno 

uszkodzonego przez obrywy profili.  

Kontynuowano eksplorację warstwy mierzwy II oraz nawarstwień piasku z gruzem ceglanym 

i marglem zalegających na mierzwie (III). Przy pomocy wykrywacza przeszukano odsłonięte 

warstwy oraz mierzwę. Znaleziono zaledwie guzik późnośredniowieczny.  

Wykonano plan płaski wykopu, niwelacje poziomu mierzwy oraz dokumentację 

fotograficzną. Zebrano i zainwentaryzowano zebrany materiał.  

 

19 listopada 2016 r.  

Rano - wilgotno i ciepło, lekko mżawka, która około południa przeszła w opad ciągły.  

Prace rozpoczęto o 7.30, standardowo od wypompowania i wylania wody z wykopu. Ok. 

godz. 8.00 przyjechała koparka i rozpoczęła uprzątanie hałd wokół wykopu. Po wylaniu wody 

rozpoczęto usuwanie osuniętej w ciągu nocy ziemi. Doczyszczono warstwę mierzwy i 

stwierdzono, że kontynuuje się ona w kierunkach S, N, E i W, wyraźnie obniżając się w 

kierunku S. Do wyjaśnienia pozostała sytuacja w narożniku S-W wykopu, który 

odczyszczano z ziemi zalegającej na dnie wykopu z osuniętych profili. Stwierdzono, że 

warstwy mierzwy określanej jako II i III stanowią jeden poziom, w części S-E przedzielony 

przekładką z piasku z licznymi marglami i gruzem ceglanym.  

Wyczyszczone profile S i W sfotografowano, niestety nie udało się ich narysować, gdyż 

runęła cała ściana W.  

Ok. godziny 12 zaczęło silniej padać, o 13 padało już bardzo mocno. Wykop zabezpieczono 

na ile się dało przed napływem wody z chodnika i prace zakończono o godz. 14. Zebrano i 

zainwentaryzowano pozyskane materiały ruchome.  

 

20 listopad 2016 r. 

Dzień wolny od pracy. 

 

21 listopad 2016 r. 
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Rano - wilgotno i ciepło. Prace rozpoczęto o godz. 7.30. Wykop został silnie zalany przez 

deszcz padający całą sobotę oraz spływ wody z chodników. Nagromadzoną wodę 

odpompowano, wylano i przystąpiono do usuwania błota z dna wykopu.  

W związku z dużymi obrywami ziemi i części betonowej wylewki pod nawierzchnię rynku w 

częściach S i E wykopu, postanowiono w uzgodnieniu z Wojewódzkim Urzędem Ochrony 

Zabytków zawęzić wykop. Pomniejszony wykop wytyczono wzdłuż magistrali 5 m dzielącej 

wykop na 2 części. Nowo wytyczony wykop ma wymiary 2,5 m szerokości oraz 3,5 m 

długości od odsadzki z brukiem przy ścianie N. Zniwelowano narożniki wykopu:  

1 (W-S) [-103,50 npm] 

2 (E-S) [-103,72 npm] 

3 (E-N) [-103,82 npm] 

4 (W-N) [-103,80 npm] 

Wykonano 5 odwiertów, cztery po linii E-W i jeden po linii S-N, w celu stwierdzenia 

głębokości zalegania nawarstwień antropogenicznych. 

 

 

 

Linia odwiertów E-W - 0,5 m od odsadzki z brukiem przy ścianie N: 

Odwiert 1 [-103,60 npm] 1 m na W od magistrali 5 m 

0-28 cm - szary piasek, silnie uwodniony 

28-45 cm - jasnoszary piasek 

45-62 cm - mierzwa 

62 cm - zielonkawa glina 

Dalej - odwiert niedrożny z powodu napływu wody 

 

Odwiert 2 [-103,66 npm] na linii magistrali 

bruk Nż 

magistrala  

0,5 m 

1 2  3   4 

 

5 
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0-10 cm - zielonkawa glina 

10-20 cm - szary piasek 

odwiert niedrożny - kamień. Przesunięto go o 10 cm w kierunku S 

0-38 cm - szary piasek 

38-52 cm - jasnoszary piasek 

52-67 cm - zielonkawa glina 

67 cm - mierzwa 

Dalej - odwiert niedrożny z powodu napływającej wody 

 

Odwiert 3 [-103,77 cm] 2 m na E od magistrali 

0-3 cm - mierzwa III 

3-25 cm - szary piasek 

25-44 cm - jasnoszary piasek 

44-50 cm - mierzwa 

50-88 cm - szary piasek 

88-96 cm - mierzwa 

96-112 cm - żółto-szary piasek 

112 - 145 cm - mierzwa 

145-148 cm - zielonkawa glina 

148-158 cm - mierzwa 

158-168 cm - brunatna próchnica 

168-196 cm - żółty piasek (calec) 

 

Odwiert 4 [-103,84 npm] 4 m na E od magistrali 

0-13 cm - zielonkawa glina 

13-30 cm - brunatna próchnica 

30-37 cm - mierzwa 

37-77 cm - jasnoszary piasek 

77-95 cm - zielonkawa glina 

95-100 cm - mierzwa 

100-110 cm - żółto-szary piasek 

110-160 cm - mierzwa 

160 - 170 cm - brunatna próchnica 

170 - 210 cm - żółty piasek (calec) 
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Odwiert na linii S-N: 

 

Odwiert 5 [- 103,54 npm] 30 cm na S od szpili dzielącej magistralę na pół (na 5 m) 

0-10 cm - mierzwa III 

10-24 cm - zielonkawa glina 

24-46 cm - szary piasek 

46-72 cm - mierzwa 

72-96 cm - szary piasek przemieszany z mierzwą 

96 cm - mierzwa 

110 cm - odwiert niedrożny, kamień 

 

Po wykonaniu odwiertów dno wykopu oraz wyeksplorowane dotychczas warstwy mierzwy 

przeszukano za pomocą wykrywacza, uzyskując 4 przedmioty metalowe, w tym fragment 

aplikacji i kuty gwóźdź z warstwy mierzwy III.  

Przystąpiono do eksploracji mierzwy III na powierzchni wytyczonego wykopu. Pod nią 

zalegała warstwa zielonkawej gliny, a pod gliną szaro-żółty piasek.  

W części S wykopu natrafiono na drewniane konstrukcje. Początkowo odsłonięto 2 kołki 

drewniane, które zadokumentowane fotograficznie i rysunkowo oraz wykonano niwelacje. 

Następnie podczas dalszej eksploracji natrafiono na górne powierzchnie dwóch prostopadłych 

do siebie belek oraz wbite od środka belek 3 drewniane kołki, w tym 2 widoczne i 

zadokumentowane na wyższym poziomie. Ze względu na zapadający zmierzch prace 

zakończono.  

Zainwentaryzowano pozyskane zabytki ruchome.  

 

22 listopad 2016 r. 

Rano - wilgotno, ciepło, bez opadów. Do pracy przystąpiono o godz. 7.30, standardowo 

rozpoczynając dzień od odpompowania i wylania wody z wykopu.  

Następnie podjęto eksplorację nawarstwień w wykopie - z obu stron odsłoniętej belki. 

Stwierdzono, że od strony północnej pod warstwą mierzwy II/III znajduje się przekładka z 

zielonkawej gliny, dalej warstwa szarego piasku, a pod nią piasek żółto-szary, warstwowany. 

Piasek stanowił kolejne warstwy niwelacyjne, gdyż pod nim znajdowała się następna warstwa 

mierzwy (V), którą po odczyszczeniu pozostawiono na poziomie stropu.  
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W części S od belki eksplorowano warstwę mierzwy (IV), którą pokryte były także belki i 

która mocno wycieniając się zalegała nad warstwą żółto-szarego, warstwowanego piasku pod 

którą kontynuowała się warstwa mierzwy (IV).  

Wykonano dokumentację fotograficzną, rysunkową oraz niwelacje na każdym z 3 poziomów 

eksploracji nawarstwień w wykopie.  

Za pomocą wykrywacza przeszukano odsłonięte poziomy mierzwy oraz wyeksplorowane 

nawarstwienia. Pozyskano 4 przedmioty metalowe - m.in. kółko, guzik, fragment ozdoby, 

prawdopodobnie posrebrzanej.  

Wykonano także szalowanie górnego wykopu w narożniku N-W oraz fragmentu ściany W 

oraz podparcie betonu, z którego część osunęła się wcześniej do wykopu od strony S.  

Zainwentaryzowano pozyskane zabytki ruchome.  

 

23 listopad 2016 r. 

Rano - wilgotno, ciepło, bez opadów. Do pracy przystąpiono o godz. 7.30, jak zwykle 

rozpoczynając dzień od odpompowania i wylania wody z wykopu. Oszalowanie wykopu 

zdało rezultat i nie odnotowano już nowych obrywów i osuwisk, poza niebezpiecznie 

spękanymi krawędziami betonu od strony S. W miejscu tym zamontowano kolejny stempel, a 

wykop oszalowano na połowie ściany W. 

Po wizycie dr Janusza Tomali, przedstawiciela Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, 

Delegatura w Kaliszu zdecydowano o eksploracji wykopu w zawężonej do 2,5 x 3,5 m części 

z rozszerzeniem na W w linii odsłoniętej drewnianej belki.  

Wykonano niwelacje dna wykopu na poziomie mierzwy IV odsłoniętej w części na S od belki 

i mierzwy V zalegającej w części na N od belki, przy profilu z brukiem.  

Kontynuowano eksplorację wykopu. W części N od belki mierzwa IV kontynuowała się. Z 

warstwy pozyskano liczne fragmenty ceramiki naczyniowej, kości zwierzęce oraz fragmenty 

skóry.  

Natomiast w części na N od belki pod cienką warstwą mierzwy V, nie dochodzącej do belki 

stwierdzono grubą warstwę zielonkawej gliny z przewarstwieniami mierzwy, a pod nią 

kolejną warstwę mierzwy (VI), pogłębiającą się wyraźnie w kierunku belki. Wykonano 

niwelacje poziomu, dokumentację fotograficzną i plan płaski. Następnie kontynuowano 

eksplorację. Pod mierzwą VI odnotowano warstwę żółto-szarego piasku. Natomiast pod 

mierzwą IV w części na S od belki zalegający pod nią jasnoszary piasek. Na tym poziomie 

eksplorację zakończono.  

Zainwentaryzowano pozyskane zabytki ruchome.  
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24 listopad 2016 r.  

Rano - wilgotno, ciepło, mgliście, bez opadów. Do pracy przystąpiono o godz. 7.30, jak 

zwykle rozpoczynając dzień od odpompowania i wylania wody z wykopu. 

Następnie przystąpiono do eksploracji nawarstwień w wykopie. W części na N od belki pod 

warstwą żółto-szarego piasku odnotowano kolejną warstwę mierzwy (VII) zalegającą na całej 

powierzchni części N wykopu. Warstwa ta w części stropowej była poprzewarstwiana żółtym 

i biało-żółtym piaskiem, na głębszym poziomie tworzyła zbitą strukturę z licznie 

zalegającymi w niej połupanymi fragmentami drewna, nielicznymi kamieniami i ułamkami 

cegieł. Pozyskano z niej liczne zabytki ruchome - kości zwierzęce, ceramikę naczyniową oraz 

fragmenty skóry.  

Na poziomie stropu mierzy VII wykonano pomiary niwelacyjne oraz plan płaski.  

W części na S od belki pod warstwą mierzwy IV stwierdzono cienką przesypkę z szarego 

piasku, a pod nią kolejną warstwę mierzwy (IV/1), której podjęto eksplorację. Z warstw tych 

pozyskano liczne zabytki ruchome - ceramikę naczyniową, kości zwierzęce oraz fragmenty 

skóry. 

Pobrano próbki mierzwy IV/1 oraz mierzwy VII. Zainwentaryzowano pozyskane zabytki 

ruchome.  

 

25 listopad 2016 r. 

Rano - wilgotno, chłodno, mgliście, bez opadów. Do pracy przystąpiono o godz. 7.30, 

rozpoczynając dzień od odpompowania i wylania wody z wykopu, której nagromadziło się 

całkiem sporo.  

Następnie przystąpiono do eksploracji II warstwy mechanicznej mierzwy VII w części na N 

od belki oraz warstwy mierzwy IV/1 w części S wykopu. W dolnych warstwach mierzwy VII 

zalegało bardzo dużo grubej faszyny z której pobrano próbkę.  

Mierzwa IV/1 kontynuowała się ok. 50 cm w głąb, aż do poziomu bruku średniowiecznego, 

znajdującego się ok. 4 m poniżej obecnego poziomu nawierzchni rynku. Stwierdzono, że 

kołki podpierające zarejestrowane na wyższym poziomie belki są zastrugane na końcach i 

oparte o bruk. W części N wykopu po wyeksplorowaniu mierzwy VII w części N, bliżej 

profilu z brukiem zalegała cienka warstwa brunatnej próchnicy z piaskiem, a pod nią żółto-

szary piasek. Natomiast w części S, bliżej konstrukcji drewnianych znajdowała się warstwa 

ciemnoszarej, spiaszczonej próchnicy ze spalenizną i licznymi przepalonymi fragmentami 

drewna.  
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Za pomocą wykrywacza przeszukano dno wykopu oraz materiał na hałdzie, pozyskując 4 

fragmenty przedmiotów metalowych (gwoździ i haczyka).  

Wykonano niwelacje osiągniętego poziomu oraz dokumentację fotograficzną.  

Zainwentaryzowano pozyskane zabytki ruchome.  

 

26 listopad 2016 r. 

Rano - wilgotno, chłodno, mgliście, bez opadów. Do pracy przystąpiono o godz. 7.30, 

rozpoczynając dzień od odpompowania i wylania wody z wykopu.  

Po osuszeniu dna wykopu przystąpiono do odczyszczenia profili i dna wykopu oraz 

wykonania dokumentacji fotograficznej oraz rysunkowej.  

Przy użyciu sprzętu mechanicznego wywieziono hałdę ziemi z wykopu oraz ściągnięto 

przemieszaną warstwę w okolicach wkopu pod rurę kanalizacyjną, przy ścianie N wykopu w 

celu sprawdzenia czy bruk nowożytny kontynuuje się w części W.  

Za pomocą wykrywacza przeszukano dno wykopu oraz wybraną z wykopu warstwę mierzwy.   

Następnie podjęto eksplorację w części wykopu na N od belki. Pod warstwami żółto-szarego 

piasku odnotowano ciemnoszarą próchnicę ze spalenizną zalegającą na całej powierzchni 

cienką warstwą, a pogrubiającą się wyraźnie w części W. W warstwie tej zalegały przepalone 

fragmenty drewna. W ścianie N wykopu zarejestrowano wieniec większych kamieni i 

połupane, mniejsze kamienie w środku. W miejscu tym zalegała grubsza warstwa 

ciemnoszarej, spiaszczonej próchnicy ze spalenizną. Wykonano dokumentację fotograficzną i 

rysunkową. 

Zainwentaryzowano pozyskane zabytki ruchome.  

 

27 listopad 2016 r. 

Dzień wolny od pracy. 

 

28 listopad 2016 r.  

Rano - pochmurno, zimno, przelotne opady deszczu ze śniegiem. Do pracy przystąpiono o 

godz. 7.30, rozpoczynając dzień od odpompowania i wylania wody z wykopu. Następnie 

przecięto do profilu skupisko kamieni, stwierdzając cienką warstwę ciemnoszarej próchnicy 

ze spalenizną na całej powierzchni. Pod nią zalegała warstwa żółtego piasku z szarymi 

próchnicznymi przemyciami, pod którą z kolei znajdował się żółty piasek calcowy. W 

warstwie żółtego piasku z szarymi przemyciami znaleziono kilka fragmentów ceramiki 
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pradziejowej, prawdopodobnie łużyckiej, co będzie można dokładniej ustalić po umyciu 

zabytków.  

Od strony W-N na poziomie odsadzki z brukiem nowożytnym dokopano profil N, 

przecinający tzw. obiekt nr 2. Stwierdzono w tej części wykopu liczne wkopy współczesne - 

m.in. pod zasuwę, kanalizację, kable elektryczne. Warstwy przemieszane zalegały do 

poziomu faszyny znajdującej się pod warstwą utwardzającą pod bruk nowożytny.  

Rozpoczęto także wykonywanie aneksu od strony W odsłoniętej drewnianej belki w celu 

stwierdzenia czy kontynuuje się ona w tym kierunku. Niestety nie jest możliwe poszerzenie 

wykopu w stronę S i E, gdyż obszar ten, zagrożony obrywami betonu i ziemi został 

ostemplowany i zaszalowany.  

Na koniec dnia zainwentaryzowano pozyskane zabytki ruchome.  

 

29 listopad 2016 r. 

Rano - pochmurno, zimno, powierzchniowy przymrozek. Do pracy przystąpiono o godz. 7.30, 

rozpoczynając dzień od odpompowania i wylania wody z wykopu.  

Odczyszczono i zadokumentowane profile części wykopu położonej na N od belki.  Następnie 

pobrano z belki próbę drewna do badań dendrochronologicznych. Po zdjęciu fragmentu belki 

stwierdzono, że układana była na glinie i podsypce z żółto-szarego piasku i stabilizowana 

kamieniami.  

Kontynuowano, do granicy szalunków, przedłużanie wykopu w kierunku W po linii belki E-

W. stwierdzono, że kontynuuje się ona wchodząc w profil W. W celu zarejestrowania jej 

dalszej części przesypano hałdę i wybrano ziemię do poziomu mierzwy II/III. Wykonano 

także nowe szalowania odsłoniętych części wykopu. Na kolejny dzień planowane jest 

wykonanie odkrywki po linii E-W, wzdłuż belki.  

Stwierdzono, że część W pierwotnego wykopu jest zniszczona wkopami - m.in. pod zasuwę, 

kanalizację, stary kabel energetyczny i rurę wodociągową lub gazową. Prawdopodobnie 

wyciek wody z zasuwy lub wodociągu powoduje też ciągłe zalewanie wykopu.  

Pod warstwami zasypiskowymi z gruzu ceglanego, próchnicy ze spalenizną i gliny 

stwierdzono kontynuację bruku nowożytnego, przerwanego zapewne przez biegnące po linii 

S-N wkopy pod nieczynny wodociąg (gazociąg) i kabel energetyczny w osłonie. Pod brukiem 

zalegała przemieszana warstwa piasku, szarej próchnicy i gruzu ceglanego, pod nią warstwa 

faszyny i kolejne warstwy nasypowe z szaro-żółtego piasku, dochodzące do poziomu 

mierzwy II/III. Zadokumentowano odczyszczone profile.  

Na koniec dnia zainwentaryzowano pozyskane zabytki ruchome.  
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30 listopad 2016 r. 

Prace rozpoczęto o godz. 7.30 od wylania wody z wykopu. Ze względu na mroźną pogodę 

profile wykopów i ziemia na powierzchni były zamarznięte.  

Pogoda - mroźna, przez cały dzień przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem.  

Odczyszczono odkryty w dniu wczorajszym bruk nowożytny w części N-W wykopu i 

wykonano jego dokumentację rysunkową i fotograficzną oraz pomiary niwelacyjne.  

Następnie kontynuowano przedłużanie wykopu na W po linii odsłoniętych belek. 

Stwierdzono, że druga z belek kończy się, natomiast linia belek kontynuuje się, gdyż do 

drugiej belki dostawiona jest kolejna, o mniejszym przekroju, przesunięta w kierunku N. 

Belki nie były ze sobą w żaden sposób przewiązane. Zadokumentowano odsłoniętą 

konstrukcję rysunkowo i fotograficznie. Pobrano także próbkę do badań 

dendrochronologicznych z drugiej belki.  

Następnie przystąpiono do rozbierania murku profilowego - pod warstwą zielonkawej gliny w 

której tkwiły kamienie, zalegała warstwa mierzwy, w części przewarstwiona zielonkawą 

gliną. Na poziomie bruku średniowiecznego zarejestrowano dranicę, umocowaną pionowo 

wbitymi kołkami, stanowiącą „obramienie” bruku.  

Na koniec dnia zainwentaryzowano pozyskane zabytki ruchome. 

 

1 grudnia 2016 r. 

Prace rozpoczęto o godz. 7.30 od wypompowania wody z wykopu. Dzień był pochmurny, 

poranna mżawka koło południa przeszła w opad ciągły.  

Na początku odczyszczono bruk średniowieczny i wyeksponowano dranicę zabitą kołkami od 

strony zewnętrznej i wewnętrznej, stanowiącą granicę bruku. Następnie oczyszczono profile 

aneksu W wzdłuż ciągu belek E-W. Bruk i profile zadokumentowano fotograficznie i 

rysunkowo.  

Poszerzono wykop niewielkim aneksem w części gdzie poprzeczna do ciągu belek E-W belka 

wchodziła w ścianę wykopu. Aneks dokopano do granicy szalunków na 128 cm od granicy S 

wykopu i stwierdzono, że belka kontynuuje się, lekko skręcając w kierunku E.  

Przedłużono również aneks na belkę E-W w części E (w sumie na 50 cm), odnotowując 

kontynuację belki w kierunku E.  

Dno wykopu, poziom bruku oraz materiał wybrany z wykopu sprawdzono za pomocą 

wykrywacza metali, pozyskując 2 zabytki metalowe z hałdy.  
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Następnie przystąpiono do zdejmowania bruku średniowiecznego, pod którym ]zalegała 

warstwa podsypki z żółto-szarego piasku, następnie pod nią, analogicznie jak w części S 

wykopu, ciemnoszara próchnicy ze spalenizną, warstwa żółtego piasku z szarymi 

przemyciami oraz żółty piasek calcowy. Zebrano kołki wspierające wyższy i niższy poziom 

belek oraz dranicę z której pobrano próbkę do badań dendrochronologicznych.  

Na koniec dnia zainwentaryzowano pozyskane zabytki ruchome. 

 

2 grudnia 2016 r.  

Prace rozpoczęto o godz. 7.30. Poranek był mglisty, cieplejszy niż dnia poprzedniego. Przez 

wiejący całą noc silny wiatr uszkodzeniu uległo ogrodzenie budowlane. Przed przystąpieniem 

do pracy w wykopie należało ponownie ustawić i umocować przewrócone przęsła. Następnie 

usunięto z wykopu wodę.  

Odczyszczono wszystkie profile, wykonano ich dokumentację fotograficzną i rysunkową oraz 

pomiary niwelacyjne. Zainwentaryzowano pozyskane zabytki ruchome. 

Prace w wykopie 1 zostały zakończone. Calec osiągnięto na głębokości 4,3 m od poziomu 

obecnej nawierzchni rynku.  

 

15. 2) Kalisz, Rynek Główny, wykop nr 2 

 

Wykonawca badań: "Barta" Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Andrzej 

Bartczak, Zygmunt Stanisławski s.c, ul. Łąkowa 69, 85-463 Bydgoszcz 

 

Zleceniodawca: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz 

 

20 marca 2017 r. 

Rozpoczęcie prac przygotowawczych o godz. 8.00. Pochmurno, ale nie pada.  

Ogrodzono teren, ustawiono ogrzewaną pakamerę dla pracowników oraz przenośną toaletę.  

 

21 marca 2017 r. 

Początek prac wykopaliskowych. Słonecznie, ciepło. Pracę rozpoczęto o 7.30 od wytyczenia i 

namierzenia przez geodetę wykopu. Wyznaczona powierzchnia objęła 0,5 ara - 5 x 10 m. 

Krawędzie wykopu odsunięto od granitowych krawężników otaczających trawnik, wzdłuż 

których przebiegały linie energetyczne i pozostawiono możliwość decyzji wydłużenia 
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wykopu w kierunku pierzei południowej, bądź poszerzenia w kierunku zachodnim. 

Wyznaczono również reper dla stanowiska (106,40 m npm).  

Zatrudniono 5 pracowników fizycznych, pracujących wcześniej na jesieni 2016 r., natomiast 

do pracy przystąpiły 2 osoby ze względu na przewidzianą eksplorację nawarstwień przy 

użyciu sprzętu mechanicznego. 

Przy pomocy sprzętu mechanicznego usunięto darń ułożoną na plastikowej siatce oraz 

warstwę humusu pod darnią. Pod humusem zarejestrowano nawarstwienia zasypiskowo-

niwelacyjne złożone z ciemnoszarej próchnicy z domieszką żółtego piasku, licznym gruzem 

ceglanym, zaprawą, spalenizną i kamieniami eratycznymi. Przystąpiono do ich usuwania 

sprzętem mechanicznym. Przy ścianie N wykopu odnotowano grubą warstwę gliny, pod  

którą zalegała warstwa białego piasku. Pod piaskiem znajdowała się szara próchnica ze 

spalenizną. W stropie tej warstwy zalegały liczne kości zwierzęce. W części W wykopu 

zarejestrowano warstwę gruzu ceglanego nad ciemnoszarą próchnicą.  

Eksplorację sprzętem mechanicznym zatrzymano na poziomie stropu szarej próchnicy ze 

spalenizną. 

Wykonano dokumentację fotograficzną oraz zebrano i zainwentaryzowano pozyskane 

materiały ruchome.  

 

22 marca 2017 r. 

Pochmurno ale bezdeszczowo. Prace rozpoczęto o godzinie 8.00. Do pracy przystąpiło 2 

pracowników fizycznych. 

Kontynuowano eksplorację nawarstwień zasypiskowych przy użyciu sprzętu mechanicznego. 

Stwierdzono, że ok. 2 m w kierunku południowym warstwa szarej próchnicy ze spalenizną 

przecięta jest na całej szerokości wykopu przez zaczynające się pod warstwą humusu 

szerokoprzestrzenne zasypisko zawierające liczny gruz ceglany, zaprawę wapienną, piasek, 

spaleniznę oraz współczesne materiały z wieku XX (ułamki naczyń ceramicznych i 

porcelanowych, szkła naczyniowego i okiennego, kafli piecowych, ceramiki budowlanej i 

skorodowanych przedmiotów metalowych). W narożniku N-W wykopu zarejestrowano w 

profilu wykopu fragment nowożytnego bruku na głębokości ok. 1,8 m od powierzchni gruntu.  

Wykonano dokumentację fotograficzną oraz zebrano i zainwentaryzowano pozyskane 

materiały ruchome.  

 

23 marca 2017 r. 
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Pochmurno, chłodno, ale bezdeszczowo. Prace rozpoczęto o godzinie 8.00. Podobnie, jak w 

dwóch poprzednich dniach do robót przystąpiło 2 pracowników fizycznych.  

Kontynuowano usuwanie współczesnych nawarstwień zasypiskowych pozostałych w części S 

wykopu przy użyciu sprzętu mechanicznego. Stwierdzono, że nawarstwienie te kończą się 

przy krańcu wytyczonego wykopu.  

Po wizycie dr Janusza Tomali, przedstawiciela Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, 

Delegatura w Kaliszu oraz rozmowach z przedstawicielem firmy budowlanej mającej 

wykonać profesjonalny szalunek wykopu, wydłużono wykop o 5 m w kierunku południowym 

oraz zdecydowano o jego poszerzeniu o 5 m na zachód. W celu poszerzenia wykopu 

konieczne będzie przesunięcie i rozszerzenie terenu objętego ogrodzeniem budowlanym. 

Ogrodzenie według ustaleń z muzeum ma zostać przebudowane w poniedziałek.  

Wymiary wykopu na powierzchni gruntu po poszerzeniu i przedłużeniu wynoszą 10 x 15 m, 

dłuższym bokiem usytuowany jest on na linii N-S. Ze względu na planowany na przyszły 

tydzień montaż oszalowania nie jest możliwa dalsza eksploracja wykopu w głąb. 

Skupiono się zatem na usunięciu przy użyciu sprzętu mechanicznego darni i humusu w części 

S o którą wykop wydłużono. Po ich zdjęciu przystąpiono do usuwania nawarstwień gruzu 

sprzętem mechanicznym. Przy profilu zachodnim, na głębokości ok. 1,2 m odsłonięto 

fragment nowożytnego bruku, obsuniętego do gruzowego zasypiska.  

Wykonano dokumentację fotograficzną oraz zebrano i zainwentaryzowano pozyskane 

materiały ruchome.  

 

24 marca 2017 r. 

Słonecznie, ciepło, bezdeszczowo. Prace rozpoczęto o godzinie 8.00. Podobnie, jak w 2 

poprzednich dniach do robót przystąpiło 2 pracowników fizycznych.  

Kontynuowano usuwanie współczesnych nawarstwień zasypiskowych w poszerzonej na 

południe części wykopu przy użyciu sprzętu mechanicznego. Na świadkach pozostawiono 

nowożytny bruk zarejestrowany fragmentami w profilach E i W wykopu.  

Wykonano dokumentację fotograficzną profili E, W i N oraz zebrano i zainwentaryzowano 

pozyskane materiały ruchome. Wykonano niwelacje dna wykopu oraz założono stałą dla 

profili N, E i W. 

 

25-26 marca 2017 r. 

Dni wolne od pracy. 
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27 marca 2017 r. 

Słonecznie, ciepło, bezdeszczowo. Prace rozpoczęto o godzinie 8.00. Podobnie, jak w 2 

poprzednich dniach do robót przystąpiło 2 pracowników fizycznych.  

Przesunięto i poszerzono ogrodzenie wykopu. Oczyszczono i zadokumentowano 

fotograficznie profile E i S wykopu.  

Ze względu na brak zapewnienia sprzętu mechanicznego ze strony muzeum niemożliwe było 

rozpoczęcie poszerzania wykopu o areał 5 x 15 m od strony W dotychczasowego wykopu.  

Wykonano niwelacje odsłoniętego w części S wykopu bruku oraz rysunki profili N i E.  

 

28 marca 2017 r. 

Słonecznie, ciepło, bezdeszczowo. Prace rozpoczęto o godzinie 8.00. Podobnie, jak w 2 

poprzednich dniach do robót przystąpiło 2 pracowników fizycznych.  

Rozpoczęto ściąganie przy użyciu sprzętu mechanicznego darni, humusu i warstw gruzowiska 

na poszerzonej części wykopu od strony W. Usuwanie nawarstwień rozpoczęto od strony S, 

przy świadku z brukiem. Stwierdzono kontynuację bruku ok. 1 m w stronę W.  

W ścianie W odkryto fragment ceglanej ściany na fundamencie z kamieni eratycznych 

spajanych zaprawą wapienną, we wkopie przecinającym poziom bruku późnonowożytnego.  

W części N wykopu w profilu N zarejestrowano kontynuujące się zasypisko z gliny. Pod gliną 

i białym piaskiem odsłonięto kontynuację zarejestrowanego w narożniku N-W bruku 

nowożytnego.  

Wykonano dokumentację fotograficzną oraz zainwentaryzowano zebrane zabytki ruchome.  

 

29 marca 2017 r. 

Od rana słonecznie, ciepło, bezdeszczowo. Od południa przelotny deszcz, od ok. godz. 15 

opad ciągły. Prace rozpoczęto o godzinie 8.00. Podobnie, jak w 2 poprzednich dniach do 

robót przystąpiło 2 pracowników fizycznych.  

Kontynuowano usuwanie gruzowych nawarstwień współczesnych przy użyciu sprzętu 

mechanicznego w częściach centralnej i północnej wykopu do poziomu osiągniętego w 

odsłoniętej już części wykopu. W części S wykopu na poziomie ok. 1,8 m od powierzchni 

pod warstwami piasku z szarą próchnicą z orsztynami odsłonięto warstwę szaro-brunatnej 

próchnicy z fragmentami zbutwiałego drewna. W warstwie tej stwierdzono zabite pionowo 3 

zbutwiałe kołki. W części N wykopu, przy profilu zarejestrowano niewielki fragment 

nowożytnego bruku. 
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Po oczyszczeniu  fragmentu muru ceglanego na kamiennym fundamencie spajanym zaprawą 

wapienną stwierdzono, że został on w części N uszkodzony przez współczesne nawarstwienia 

gruzowe.  

Wykonano rysunki profili: E i S oraz bruku przy profilu E. Zadokumentowano fotograficznie 

odsłonięte profile oraz zainwentaryzowano pozyskane zabytki ruchome.  

 

30 marca 2017 r. 

Od rana pochmurnie, chłodno, ale bezdeszczowo. Prace rozpoczęto o godzinie 8.00. 

Podobnie, jak w 2 poprzednich dniach do robót przystąpiło 2 pracowników fizycznych.  

Ze względu na brak oszalowania wykopu niemożliwa jest jego dalsza eksploracja. 

Przystąpiono zatem do prac porządkowych i dokumentacyjnych. Oczyszczono profil W, 

fundament kamienno-ceglany w profilu W, usunięto luźną ziemię spod profili W i E.  

Zadokumentowano fotograficznie profile N, W i S wykopu, kamienno-ceglany fundament 

oraz bruk nowożytny przy profilu N. Wymiary 2 zachowanych w całości cegieł wydobytych z 

zasypiska przy fundamencie wynosiły (dł x szer x grub): 25,5 x 12 x 6,5 cm oraz 27 x 12 x 

6,5 cm. Wykonano również fotografię wykopu na obecnym poziomie eksploracji. 

Sporządzono rysunki części W profilu N, profilu W, bruku nowożytnego w części S wykopu 

oraz kamienno-ceglanego fundamentu. Zniwelowano odsłonięte konstrukcje oraz dno wykopu 

oraz zainwentaryzowano pozyskane zabytki ruchome.  

 

31 marca 2017 r. 

Od rana słonecznie, ciepło, bezdeszczowo. O godz. 8.00 przyjechała firma od szalunków i 

rozpoczęła wykonywanie nawierceń gruntu w wykopie i wokół niego. Niestety ze względu na 

brak drewna do szalowania prace zostały wstrzymane. Dopiero około godz. 15 przywieziono 

część materiałów drewnianych do szalowania. Wstawiono również do wykopu minikoparkę, 

jednakże prace przy dalszym wybieraniu gruzowiska nie mogły być kontynuowane bez 

uprzedniego oszalowania wykopu, które ma być wykonane dopiero w poniedziałek.  

Wykonano niwelacje bruku nowożytnego przy profilu N i zadokumentowano go rysunkowo. 

Niemożliwa zatem, ze względu na brak szalowania jest również kontynuacja prac w sobotę.  

 

1-2 kwietnia 2017 r. 

Dni wolne od pracy. 
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3 kwietnia 2017 r.  

Od rana pochmurnie, wilgotno, chłodno. Od godz. 7.00 przyjechała firma do wykonywania 

szalunków i rozpoczęto szalowanie wykopu. Prace te zakończono ok. godz. 15.00. 

Równolegle od godz. 13.00 rozpoczęto usuwanie świadka z brukiem nowożytnym z 

południowej części wykopu. Następnie uporządkowywano dno wykopu pod i w wokoło 

ostańca. Zarejestrowano pod nim strop konstrukcji drewnianych (kołków i belek). W 

oszalowanej przestrzeni wytyczono wykop o wymiarach 4 x 11 m, zachowując po 2 m 

odsadzki od wykonanych szalunków. 

Wykonano dokumentację fotograficzną i zainwentaryzowano nieliczny, pozyskany materiał 

ruchomy.  

 

4 kwietnia 2017 r.  

Od rana pochmurnie, wilgotno, chłodno. Od godziny 10 słonecznie i ciepło. Prace rozpoczęto 

o godz. 8.00. Do robót przystąpiło 5 pracowników fizycznych.  

Geodeta namierzył nowo wytyczony wewnątrz szalunków wykop.  

Rozpoczęto eksplorację warstwy ciemnoszarej próchnicy ze spalenizną w części N wykopu. 

Oczyszczono fragment zachowanych konstrukcji kamiennych w narożniku N-W wykopu. 

Zadokumentowano go fotograficznie i rysunkowo na poziomie odsłonięcia.  

W centralnej części wykopu stwierdzono kontynuujące się w głąb gruzowisko współczesne, 

usuwanie którego podjęto sprzętem mechanicznym. Prace utrudniała wybijająca z gruntu 

woda, zalewająca wykop. Wodę tą na bieżącą starano się wypompowywać.  

Podjęto eksplorację nawarstwień (ciemnoszara próchnica ze spalenizną i faszyną) w części S 

wykopu, przy zarejestrowanych konstrukcjach drewnianych (dranica i kołki). Stwierdzono, że 

dranica o przebiegu E-W położona jest w części S-E wykopu, następnie brak jej kontynuacji 

w części S-W, gdzie zalegają nasypowe warstwy białego piasku oraz piasku z domieszką 

gliny, biegnące w stronę kamienno-ceglanego fundamentu w ścianie W. Z warstwy tej 

wydobyto liczne fragmenty ceramiki naczyniowej, skrawki skóry oraz kości zwierzęce. 

Stwierdzono także zalegające w warstwie kamienie, tworzące pojedyncze skupiska, 

koncentrujące się na obrzeżach warstwy. Warstwę tą przeszukiwano na bieżąco, podczas 

eksploracji, wykrywaczem metali, pozyskując 5 zabytków metalowych (m.in. monetę 

miedzianą).  

Odsłonięto również kamienne konstrukcje w narożniku N-W. Uszkodzone one zostały przez 

współczesne gruzowisko. Stwierdzono, że zostały wykonane z kamieni polnych, niespajanych 

zaprawą, układanych na glinie. 
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Wykonano dokumentację fotograficzną konstrukcji, plan płaski nawarstwień i konstrukcji 

drewnianych w części S wykopu. Zniwelowano konstrukcje w narożniku N-W na poziome 

odsłonięcia oraz drewniane konstrukcje w części S wykopu. Zainwentaryzowano także 

wydobyte zabytki ruchome.  

  

5 kwietnia 2017 r.  

Od rana słonecznie, ciepło. Prace rozpoczęto o godz. 8.00 od wypompowania wody 

nagromadzonej w wykopie. Do robót przystąpiło 5 pracowników fizycznych.  

W części S wykopu kontynuowano eksplorację ciemnoszarej próchnicy ze spalenizną i 

faszyną przy drewnianych konstrukcjach. Ściągnięto I warstwę mechaniczną i stwierdzono, że 

warstwa kontynuuje się w głąb. Podjęto eksplorację II warstwy mechanicznej. Na świadku 

pozostawiono drewnianą dranicę, pod którą zarejestrowano kolejną od strony E i znajdujący 

się od jej strony południowej fragment bruku.  

Zaobserwowano, że kamienne konstrukcje odsłonięte w narożniku N-W kontynuują się w 

kierunku E-S i mają przebieg łukowaty.  

Przy ścianie N wykopu zarejestrowano 2 dranice biegnące w kierunku E-S. Przy położonej od 

strony E zabity był od strony wewnętrznej kołek. Podjęto eksplorację warstwy. W narożniku 

N-E zaobserwowano koncentrację spalenizny. Na bieżąco przeszukiwano eksplorowane 

warstwy przy pomocy wykrywacza. 

Wykonano dokumentację fotograficzną, rysunkową oraz zainwentaryzowano wydobyte 

zabytki ruchome. 

 

6 kwietnia 2017 r.  

Pochmurno, chłodno, deszczowo. Prace rozpoczęto o godz. 8.00 od wypompowania wody 

nagromadzonej w wykopie. Do robót przystąpiło 5 pracowników fizycznych. 

W części N wykopu doszczyszczono powierzchnię oraz wykonano dokumentację 

fotograficzną odsłoniętych dranic i kamiennej konstrukcji w narożniku N-W.  

W części S wykopu rozpoczęto eksplorację III warstwy mechanicznej ciemnoszarej próchnicy 

ze spalenizną i faszyną przy konstrukcjach drewnianych.  

Przeszukano dno wykopu przy pomocy wykrywacza metali, znajdując 3 monety, w tym jedną 

srebrną.  

Na przedłużeniu dranicy o przebiegu E-W odsłonięto na niższym poziomie kolejną belkę 

powielającą ten kierunek. Łączenia belek stabilizowane były gliną. Stwierdzono, że między 
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dranicami zalegała ciemnoszara próchnica ze spalenizną i faszyną w dolnych partiach, 

natomiast od ich strony zewnętrznej znajdowała się brunatna próchnica z piaskiem i faszyną.  

W części S-W wykopu zarejestrowano warstwę próchnicy ze spalenizną i gruzem polepy. 

Warstwa ta częściowo wchodziła pod dranicę o przebiegu E-W i kontynuowała się w stronę 

N.  

W centralnej części gruzowiska pod humusem odsłonięto kolejny, biegnący równoleżnikowo 

kołek.  

W narożniku N-W po usunięciu warstw gliny ukazała się ceglana cembrowina. Kamienne 

konstrukcje stanowiły zatem zewnętrzne oblicowanie ceglanej cembrowiny.  

W narożniku S-E stwierdzono kontynuację przebiegu dranic po linii N-S poza granice 

wytyczonego wykopu. Odsłonięto w części powierzchniowej dranice, spalone w partii E-S i 

zadokumentowano.  

Stwierdzono, że konstrukcje drewniane odsłonięte w częściach S i N wykopu przebiegają po 

tej samej linii N-S i stanowią fragment jednej konstrukcji.  

Wykonano dokumentację fotograficzną, rysunkową oraz zainwentaryzowano wydobyte 

zabytki ruchome. 

 

7 kwietnia 2017 r.  

Pochmurno, chłodno, deszczowo. Prace rozpoczęto o godz. 8.00 od wypompowania wody 

nagromadzonej w wykopie. Do robót przystąpiło 5 pracowników fizycznych. Ze względu na 

ciągły opad deszczu prace przerwano. Podjęto je ponownie od godz. 9.30.  

Eksplorowano nawarstwienia w części S wykopu, ściągając IV warstwę mechaniczną 

ciemnoszarej próchnicy ze spalenizną i faszyną w obrębie konstrukcji drewnianych oraz 

nawarstwienia próchnicy ze spalenizną i licznym gruzem polepy w narożniku S-W. 

Stwierdzono, że konstrukcje drewniane wsparte na słupach zostały w części centralnej 

przecięte przez współczesny wkop z gruzem ceglanym. W części E-S zarejestrowano warstwy 

silnie zabarwione spalenizną. Podjęto eksplorację nawarstwień położonych w kierunkach E i 

W od linii słupów (biegnącej bliżej środka wykopu), zbierając osobno materiały ruchome. 

Za pomocą wykrywacza metali przeszukano dno wykopu pozyskując 2 blaszki miedziane i 

silnie skorodowany gwóźdź.   

W połowie ściany W wykopu zarejestrowano kamienną konstrukcję stanowiącą 

najprawdopodobniej kontynuację uszkodzonego przez wkop współczesny oblicowania 

kamiennego cembrowiny ceglanej.  
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Po wizycie dr Janusza Tomali, przedstawiciela Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w 

Poznaniu, Delegatura w Koninie ustalono, że wykop powinien zostać poszerzony w celu 

odsłonięcia całego obiektu zarejestrowanej częściowo w profilu W.  

Zadokumentowano drewniane konstrukcje w części S rysunkowo i fotograficznie, wykonano 

niwelacje oraz zebrano i zainwentaryzowano materiały ruchome.  

 

8 - 9 kwietnia 2017 r.  

Dni wolne od pracy.  

 

10 kwietnia 2017 r. 

Słonecznie, ciepło, bezdeszczowo. Prace rozpoczęto o godz. 8.00 od wypompowania wody 

nagromadzonej w wykopie. Do robót przystąpiło 5 pracowników fizycznych. Podjęto 

eksplorację nawarstwień w części S wykopu. Ponieważ wykop silnie zalewała woda 

gruntowa, w celu jej usunięcia z eksplorowanej powierzchni wykopano otwór w narożniku S-

W. W części na południe od kamienno-ceglanej konstrukcji odsłonięto fragment bruku. 

Wokół kamiennej obstawy zbiornika oraz na granicy ze ścianą W konstrukcji drewnianych 

rysowały się ślady po wybranych kamieniach usuniętego bruku. Pomiędzy słupami 

drewnianych konstrukcji stwierdzono kolejną, dobrze zachowaną belkę, biegnącą po linii S-

N.  

Wyeksplorowano również warstwę mechaniczną przy konstrukcjach drewnianych w części N 

wykopu osiągając równe poziomy pomiędzy częściami S i N wykopu.  

Stwierdzono, że wkop pod obstawę kamienną przeciął warstwę próchnicy ze spalenizną i 

gruzem polepy zarejestrowano w narożniku S-W oraz znajdującą się pod nią warstwę szarej 

próchnicy z piaskiem.  

Wykonano dokumentację fotograficzną drewnianych konstrukcji oraz niwelacje. Przeszukano 

kilkakrotnie dno wykopu oraz hałdy za pomocą wykrywacza metali, znajdując kilka 

amorficznych przedmiotów metalowych. Na koniec dnia zainwentaryzowano materiały 

ruchome.  

 

11 kwietn ia 2017 r. 

Pochmurno, zimno, opad deszczu. Prace rozpoczęto o godz. 8.00 od wypompowania wody 

nagromadzonej w wykopie. Do robót przystąpiło 4 pracowników fizycznych. 
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Podjęto eksplorację nawarstwień w części południowej i północnej części wykopu. W części 

południowej odsłonięto biegnącą wzdłuż słupów drewnianą belkę, przeciętą od strony N 

przez wkop współczesny.  

W części północnej odsłonięto częściowo spaloną dranicę (zapewne z zawalonej ściany) o 

przebiegu N-S, między odkrytymi już wcześniej dranicami. W narożniku E-N osiągnięto 

poziom mierzwy. Dranice w północnej części wykopu były bardzo zniszczone. Przy obu 

zabite były drewniane, pionowe kołki - przy dranicy od strony E przy boku W, przy dranicy 

od strony W przy boku E.  

W części S-E odkryto ciąg dalszy bruku odsłoniętego przy kamiennej obstawie studni przy 

profilu W. Bruk kontynuował się na wschód, w kierunku reliktów drewnianych konstrukcji.  

Wyeksplorowano część wnętrza zbiornika o kamienno-ceglanej konstrukcji. Stwierdzono, że 

w górnych, zachowanych partiach zawalona została gruzem ceglanym ze spalenizną. 

Fragmenty cegieł z gruzowiska odpowiadały wymiarom cegieł z cembrowiny. Zarejestrowane 

w profilu wymiary zbiornika wynosiły 6,8 m średnicy zewnętrznej i 3,8 m średnicy 

wewnętrznej. Cembrowina zachowana do wysokości 8 rzędów cegieł wykonana została z 

cegieł ułożonych bez zaprawy, łączonych gliną z piaskiem, oblicowanych od strony 

zewnętrznej ułożonymi na glinie kamieniami. Pod cegłami zarejestrowano rząd kamieni 

polnych na piaszczystej podsypce. Zbiornik w czasie eksploracji silnie zalewała woda 

gruntowa.  

Wykonano niwelacje poziomu konstrukcji drewnianych, bruku, dokumentację rysunkową i 

fotograficzną. Zebrano zainwentaryzowano materiały ruchome.  

 

12 kwietnia 2017 r. 

Pochmurno, zimno, ciągły opad deszczu, utrudniający prowadzenie prac. Prace rozpoczęto o 

godz. 8.00 od wypompowania wody nagromadzonej w wykopie, zarówno w wyniku 

podsiąkania wód gruntowych, jak i opadów deszczu. Do robót przystąpiło 3 pracowników 

fizycznych. 

Podjęto eksplorację mierzwy w narożniku N-E wykopu, przy drewnianych dranicach oraz 

eksplorację mierzwy w części południowej wykopu w kierunkach E i W od drewnianych 

słupów (ściągnięto I w-wę mechaniczną). Na bieżąco przeszukiwano eksplorowane 

nawarstwienia i dno wykopu przy pomocy wykrywacza metali, znajdując nieliczne 

przedmioty metalowe (żelazne).  

Zebrano i zainwentaryzowano ruchome materiały zabytkowe.  
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13 kwietnia 2017 r. 

Pochmurno, zimno, ciągły opad deszczu, utrudniający prowadzenie prac. Prace rozpoczęto o 

godz. 8.00 od wypompowania wody z silnie zalanego wykopu. Do robót przystąpiło 5 

pracowników fizycznych. 

W części północnej eksplorowano warstwę mierzwy przy drewnianych konstrukcjach. 

Między belkami o przebiegu N-S odkryto kolejne, częściowo przepalone dranice.  

W części południowej wykopu kontynuowano eksplorację mierzwy w części na W od słupów, 

przy profilu E wykopu. Stwierdzono, że pod mierzwą zalega cienka warstwa szarej próchnicy 

z białym piaskiem. Usunięto część odsadzki E, wzdłuż przebiegu dranic wschodniej ściany. 

Stwierdzono, że podobnie, jak w odsłoniętej już części, na całej powierzchni ściany znajdują 

się dobrze zachowane dranice wsparte od strony wewnętrznej drewnianymi słupami.  

Po wykonaniu niwelacji oraz dokumentacji rysunkowej zdjęto bruk, fragmentarycznie 

zachowany w części W-S wykopu, przy zbiorniku. Stwierdzono, że bruk ułożony był na 

warstwie biało-żółtego piasku. Pod piaskiem zalegała warstwa mierzwy, przylegająca 

bezpośrednio do granicy W wiązanej z konstrukcjami o przebiegu S-N.  

W części S-W wykopu na granicy nawarstwień wiązanych z konstrukcjami drewnianymi o 

przebiegi S-N i warstw zasypiskowych (piasek z domieszką szarej próchnicy i gruzu 

ceglanego), pod warstwą próchnicy ze spalenizną i gruzem polepy odsłonięto skupisko 

kamieni z warstwą spalenizny między nimi.  

Na bieżąco przeszukiwano eksplorowane warstwy przy pomocy wykrywacza. 

Ze względu na podmywanie narożnika S-W przez wodę oszalowano częściowo ściany S i W 

wykopu.  

Zebrano i zainwentaryzowano ruchome materiały zabytkowe.  

 

14 kwietnia 2017 r. 

Pochmurno, zimno, przelotne opady deszczu. Prace rozpoczęto o godz. 8.00 od 

wypompowania wody z zalanego wykopu oraz wyczyszczenia dna wykopu z błota. Do robót 

przystąpiło 4 pracowników fizycznych. 

W części północnej wykopu wyeksplorowano kolejną warstwę mierzwy między drewnianymi 

konstrukcjami. W części W, przy kamiennej obstawie zbiornika odsłonięto kolejną belkę, o 

przebiegu E-W.  

Kontynuowano eksplorację mierzwy pod brukiem w części S-W wykopu, mierzwy w części S 

wykopu, między drewnianymi konstrukcjami oraz nawarstwień piasku z próchnicą, 
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koncentrujących się w części N, przy wkopie współczesnym. W narożniku E-S konstrukcji 

drewnianych stwierdzono dużą ilość przedmiotów skórzanych oraz ścinków skóry.  

Za pomocą wykrywacza metali przeszukiwano dno wykopu oraz eksplorowane nawarstwienia 

pozyskując liczne przedmioty metalowe (m.in. monety i miedziane aplikacje).  

Wykonano dokumentację rysunkową profilu W oraz fotograficzną odsłoniętych w wykopie 

konstrukcji i obiektów.  

Zebrano i zainwentaryzowano ruchome materiały zabytkowe.  

 

15-17 kwietnia 2017 r. 

Dni wolne od pracy. 

 

18 kwietnia 2017 r. 

Pochmurno, zimno, opad śniegu, następnie deszczu ze śniegiem do ok. godz. 11. Prace 

rozpoczęto o godz. 8.00 od wypompowania wody z silnie zalanego wykopu oraz 

wyczyszczenia dna wykopu z błota. Do robót przystąpiło 4 pracowników fizycznych. 

Kontynuowano eksplorację mierzwy z gliną w części N wykopu, przy drewnianych 

konstrukcjach. Między dranicami przy ścianie N odsłonięto kolejne zwalone belki i dranice 

(prawdopodobnie ze ścian). Między skrajnymi belkami, pod mierzwą zalegał pas zawierający 

gruz ceglany z zaprawą wapienną oraz glinę.  

W części S kontynuowano eksplorację mierzwy ze spalenizną. Silna koncentracja spalenizny 

występowała w części na E od słupów, natomiast w partii na W zabarwienie spalenizną było 

słabe, a mierzwa częściowo przemieszana z szarą próchnicą.  

Po doczyszczeniu z resztek gruzowiska centralnej części wykopu odsłoniły się belki i słupy 

od stron E  i W, łączące konstrukcje odkryte w częściach N i S wykopu.  

W części S-W wykopu kontynuowano eksplorację mierzwy pod brukiem (przy zbiorniku), 

zabarwionej spalenizną w okolicach koncentracji kamieni oraz przy słupach drewnianych 

zlokalizowanych w pobliżu kamiennej obstawy zbiornika. Natomiast w narożniku S-W 

wykopu stwierdzono zalegającą warstwę piasku z domieszką szarej próchnicy.  

Za pomocą wykrywacza metali na bieżąco przeszukiwano dno wykopu oraz hałdy pozyskując 

liczne przedmioty metalowe (m.in. monety i miedziane aplikacje). Zabytki koncentrowały się 

w części S wykopu, najliczniej występując w części na E od słupów. W tym też miejscu 

najliczniej występowały przedmioty i półprodukty ze skóry. Natomiast z nawarstwień w 

części N wydobywano głównie kości zwierzęce.  

Zebrano i zainwentaryzowano ruchome materiały zabytkowe.  
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19 kwietnia 2017 r. 

Pochmurno, zimno ale bez opadów. Prace rozpoczęto o godz. 8.00 od wypompowania wody z 

zalanego wykopu. Do robót przystąpiło 4 pracowników fizycznych. 

Następnie podjęto ściąganie warstwy mierzwy pod brukiem, przy zbiorniku oraz piasku z 

próchnicą w narożniku S-W, wyrównując poziom wykopu w części W do już 

wyeksplorowanej części E.  

Przy słupach przy kamiennej obstawie zbiornika zarejestrowano kolejny poziom kamieni w 

mierzwie ze spalenizną. Na bieżąco przeszukiwano eksplorowane warstwy przy pomocy 

wykrywacza. 

Wykonano dokumentację rysunkową i fotograficzną profili N i E oraz plan płaski całego 

wykopu, jak również pomiary niwelacyjne. Zebrano i zainwentaryzowano ruchome materiały 

zabytkowe.  

 

20 kwietnia 2017 r. 

Pochmurno, chłodno, ale bez opadów. Prace rozpoczęto o godz. 7.00 od wypompowania 

wody z zalanego wykopu (2 pracowników). Do robót od godz. 8.00 przystąpiło 5 

pracowników fizycznych. 

Rozpoczęto ściąganie kolejnych warstw mechanicznych: mierzwy ze spalenizną w części S i 

środkowej wykopu, na E od słupów (II w-wa mech.) (część S-E wykopu), mierzwy z 

próchnicą i spalenizną w części S i środkowej wykopu, na W od słupów(II w-wa mech.) 

(część W-S wykopu), mierzwy z gliną w części N wykopu na E od dranic (IV w-wa mech.) 

(narożnik N-E). 

W narożniku S-W wykopu stwierdzono kontynuujące się zasypisko, pod piaskiem z 

domieszką szarej próchnicy zalegał żółty piasek.  

W części S-W, przy kamiennej obstawie zbiornika i drewnianych słupach, pod warstwą 

mierzwy ze spalenizną odsłonięto skupisko kamieni kontynuujące się w kierunku obstawy 

kamiennej (częściowo przez nie uszkodzone) oraz w kierunku północnym (wzdłuż obstawy). 

W części środkowej wykopu (od strony W) odsłonięto kolejną belkę o przebiegu N-S, łączącą 

konstrukcje drewniane w częściach S i N wykopu. 

Natomiast w części N-W, przy kamiennej obstawie zbiornika odkryto 3 zwalone belki, kołek 

oraz zwalone dranice.  
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Wykop na bieżąco przeszukiwano wykrywaczem, pozyskując metalowe artefakty, m.in. 

„skarb” monet, wydobyty z części N wykopu, na E od dranic, 162 cm od ściany E i 62 cm od 

ściany N wykopu.  

Zebrano i zainwentaryzowano ruchome materiały zabytkowe.  

 

21 kwietnia 2017 r. 

Pochmurno, chłodno, ale bez opadów. Prace rozpoczęto, jak zwykle od wypompowania wody 

z wykopu od godz. 7.00 (2 pracowników). Od godz. 8.00 do prac przystąpiło 4 pracowników 

fizycznych (od godz. 10.00 pracowników było 5). Z wykopu usunięto zgromadzony na 

odsadzkach urobek z poprzednich dni za pomocą koparki. Prace te ukończono do godz. 12.00. 

Równocześnie, od godz. 11.00 przystąpiono do zabezpieczenia wewnętrznych szalunków 

wykopu. Prace ukończono ok. godz. 14.  

Całą powierzchnię wykopu podczyszczono do jednego poziomu, poza pozostawionym na 

świadku skupiskiem kamieni w części S-W, eksplorując następujące nawarstwienia: mierzwę 

z próchnicą w części S i środkowej wykopu, na W od słupów (III w-wa mech.), mierzwę ze 

spalenizną w części S i środkowej wykopu na E od słupów (III w-wa mech.), mierzwę z 

próchnicą i piaskiem w części S wykopu, na W od słupów (strefa styku warstwy mierzwy z 

próchnicą z piaszczystym zasypiskiem w narożniku S-W), nawarstwienia mierzwy w okolicy 

skupiska kamieni i nad nim, w części S-W wykopu.  

Rozpoczęto podczyszczanie kolejnych warstw mechanicznych: mierzwy ze spalenizną w 

części S i środkowej wykopu, na E od słupów (IV w-wa mech.) oraz mierzwy z gliną między 

dranicami w części N wykopu (V w-wa mech.).  

W części środkowej wykopu na W od słupów odsłonięto kolejne drewniane elementy. W 

części środkowej, przy ścianie W, za kamienną obstawą zbiornika odkryto belkę o przebiegu 

W-E, wchodzącą pod skupisko kamieni. Natomiast w górnej części skupiska odsłonięto 

drewnianą deskę z wbitym na końcu gwoździem i niebieskimi przebarwieniami, 

analogicznymi do zarejestrowanych na słupie w narożniku S-E.  

Eksplorowane nawarstwienia na bieżąco przeszukiwano przy pomocy wykrywacza metali. 

Zebrano i zainwentaryzowano ruchome materiały zabytkowe.  

 

22 - 23 kwietnia 2017 r. 

Dni wolne od pracy. 
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24 kwietnia 2017 r. 

Pochmurno, chłodno, ale bez opadów. Prace rozpoczęto od godz. 7.00 (2 pracowników), jak 

zwykle od wypompowania wody z wykopu. Wodę z silnie zalanego wykopu usuwano do 

godz. 9.30. Od godz. 8.00 do prac przystąpiło 5 pracowników fizycznych.  

Następnie podjęto eksplorację IV w-wy mech. mierzwy ze spalenizną w części S i środkowej 

wykopu, na E od słupów, IV w-wy mech. mierzwy z próchnicą w części S i środkowej 

wykopu, na W od słupów oraz VI w-wy mech. mierzwy z piaskiem w części N wykopu na E 

od dranic (I w-wa mech.).  

Stwierdzono, że drewniane elementy odsłonięte w ścianie W, przy kamiennej obstawie 

zbiornika kontynuują się pod skupisko kamieni (w części S-W) i wychodzą z jego drugiej 

strony. Nie łączą się natomiast ze ścianą W z dranic o przebiegu S-N. W środku skupiska 

kamieni, w mierzwie zalegały liczne, luźne przepalone i połamane fragmenty dranic.  

Za pomocą wykrywacza metali przeszukano dno wykopu i urobek na hałdach pozyskując 

metalowe zabytki.  

W części S i środkowej wykopu, na E od słupów na wysokości wkopu współczesnego 

odkryto leżące płasko na mierzwie 2 dranice, pochodzące najprawdopodobniej z 

uszkodzonych ścian E lub W konstrukcji drewnianych. 

Zebrano i zainwentaryzowano ruchome materiały zabytkowe.  

 

25 kwietnia 2017 r. 

Słonecznie, bez opadów, od rana chłodno, następnie cieplej. Prace rozpoczęto od godz. 7.00 

od wypompowania wody z wykopu (2 pracowników). Od prac od godz. 8.00 przystąpiło 4 

pracowników fizycznych. Od godziny 8.00 do 9.30 wybierano i wywożono nagromadzony na 

odsadzkach urobek.  

Równocześnie przystąpiono do eksploracji kolejnych warstw mechanicznych: mierzwy ze 

spalenizną w części S i środkowej wykopu, na E od słupów (V w-wa mech.), mierzwy z 

próchnicą w części S i środkowej wykopu, na W od słupów (V w-wa mech.), mierzwy z 

piaskiem w części N wykopu, na E od dranic (II w-wa mech.), mierzwy z gliną w części N 

wykopu między dranicami (VII w-wa mech.). Na bieżąco przeszukiwano eksplorowane 

warstwy przy pomocy wykrywacza. 

Wyeksplorowano także warstwę mechaniczną nawarstwień z żółtego piasku w narożniku S-

W wykopu. Pod piaskiem stwierdzono zalegającą warstwę mierzwy.  

W części E wykopu, bliżej ściany odsłonięto 2 belki o przebiegu E-W, wchodzące w ścianę E.  

Zebrano i zainwentaryzowano ruchome materiały zabytkowe.  
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26 kwietnia 2017 r.  

Pochmurno, od rana bez opadów, chłodno. Prace rozpoczęto od godz. 7.00 od wypompowania 

wody z wykopu (2 pracowników). Do prac od godz. 8.00 przystąpiło 5 pracowników 

fizycznych. Po usunięciu wody i błota z dna wykopu podjęto dalszą eksplorację nawarstwień: 

mierzwy ze spalenizną w części S i środkowej wykopu, na E od słupów, po usunięciu 

zwalonych dranic zalegających w części środkowej (VI w-wa mech.), mierzwy z próchnicą w 

części S i środkowej wykopu, na W od słupów (VI w-wa mech.), mierzwy z piaskiem w 

części N wykopu, na E od dranic (III w-wa mech.). W części N wykopu, między dranicami 

rozebrano większą część zadokumentowanych murków profilowych ze zwalonymi belkami i 

dranicami.  

W części środkowej wykopu, na E od słupów odsłonięto pod zdjętymi zalegającymi poziomo 

dranicami zwalisko z kamieni i polepy, które pozostawiono na świadku.  

Prace przerwano ok. godz. 13.30 ze względu na ciągły opad deszczu. Wznowiono je po 

ustaniu opadu ok. godz. 14.30.  

W ścianie W z dranic, od strony W, przy świadku z dranicą (murek profilowy S) odsłonięto, 

pod przekładką z mierzwy i kamieni kolejną belkę, powielającą przebieg ściany po linii S-N. 

Belka ta kontynuowała się pod gniazdem z kamieni, w którym zarejestrowano pionowo wbity 

słup (częściowo przepalony) i zalegającą na nim, uszkodzoną dranicę.  

Zebrano i zainwentaryzowano ruchome materiały zabytkowe.  

 

27 kwietnia 2017 r. 

Od rana pochmurno, chłodno, bez opadów, następnie słonecznie, cieplej. Prace rozpoczęto od 

godz. 7.00 od wypompowania wody z wykopu (2 pracowników). Do pracy od godz. 8.00 

przystąpiło 5 pracowników fizycznych. Od godz. 8.00 do 11.00 usuwano nagromadzony na 

odsadzkach urobek przy użyciu koparki. Podjęto także dalszą eksplorację nawarstwień 

mierzwy z próchnicą w części S i środkowej wykopu, na W od słupów (VI w-wa mech.), 

usunięto całkowicie piasek w narożniku S-W wykopu, do poziomu mierzwy oraz 

odczyszczono z błota poziom mierzwy ze spalenizną w części S i środkowej wykopu, na E od 

słupów. Zdjęto część zadokumentowanych kamieni w części S-W wykopu przy obstawie 

studni, odsłaniając całkowicie belkę o przebiegu W-E.  

Zaszalowano ponownie narożnik S-W wykopu, gdzie szalunki zostały podmyte przez 

wysączającą się ze ścian wodę gruntową oraz część ściany W wykopu, gdzie szalunek 

oberwał się.  
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Po zadokumentowaniu rozebrano także część kamieni w części S, przy świadku z dranicą 

(murek profilowy S). Stwierdzono, że pod kamieniami zalegają namyte z narożnika S-W 

warstwy piasku, pod którymi znajduje się mierzwa z próchnicą. Kamienie te, ułożone były po 

linii S-W. Na bieżąco przeszukiwano eksplorowane warstwy przy pomocy wykrywacza. 

Zebrano i zainwentaryzowano ruchome materiały zabytkowe.  

 

28 kwietnia 2017 r. 

Od rana pochmurno, zimno, opad ciągły. Prace rozpoczęto od godz. 7.00 od wypompowania 

wody z wykopu (2 pracowników). Do prac od godz. 8.00 przystąpiło 5 pracowników 

fizycznych. Ze względu na ciągły i silny opad deszczu roboty prace na wykopie przerwano o 

godz. 9.30, po usunięciu z wykopu większej części wody.  

Dalsze prace ograniczono do uporządkowania terenu. Ok. godz. 11.30 przyjechała firma 

zewnętrzna i przestawiła (zawęziła) ogrodzenie wokół wykopu. Ok. godz. 12.30 przybyli 

geodeci. Wytyczone zostało poszerzenie wykopu od strony W celu dokopania odsłoniętego 

częściowo zbiornika. Przeniesiono również na niższy poziom reper stanowiska (nowy reper - 

105,00 m npm).  

 

29 kwietnia 2017 r. 

Od rana słonecznie, ale chłodno. W ciągu dnia przelotne opady deszczu. Prace rozpoczęto od 

godz. 6.00 od wypompowania wody z wykopu i usunięcia błota z jego dna (3 pracowników). 

Od godz. 8.00 do pracy przystąpiło 5 pracowników fizycznych. 

Następnie podjęto eksplorację kolejnych warstw mechanicznych: mierzwy ze spalenizną w 

części S i środkowej wykopu, na E od słupów (VII w-wa mech.), mierzwy z próchnicą w 

części S i środkowej wykopu na W od słupów (VII w-wa mech.), mierzwy z piaskiem w 

części N wykopu, między dranicami (II w-wa mech.) oraz mierzwy w narożniku S-W 

wykopu, pod zasypiskiem z piasku (I w-wa mech.). Odczyszczono także zwalisko kamieni z 

cegłami i polepą w centralnej części odcinka S-E. Przy obu ścianach E i W (w części E 

wykopu, między ścianami) zaobserwowano, że obok spalonych słupów zabito nowe, bądź jak 

w przypadku jednego ze słupów wspierającego ścianę E stary słup wykorzystano jako 

podwalinę pod nowy. W części S-W odsłonięto kolejne belki wchodzące pod kamienną 

obstawę zbiornika oraz belki o przebiegu S-N spoczywające na dnie, równolegle do ściany W. 

Eksplorację utrudniała woda wypływająca z piaszczystych nawarstwień w narożniku S-W.  
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Wykonano dokumentację rysunkową i fotograficzną oraz zebrano i zainwentaryzowano 

ruchome materiały zabytkowe. Na bieżąco przeszukiwano także eksplorowane warstwy przy 

pomocy wykrywacza metali. 

 

30 kwietnia - 3 maja 2017 r. 

Dni wolne od pracy. 

 

4 maja 2017 r. 

Od rana pochmurno, chłodno. Od godzin południowych mżawka, utrudniająca prowadzenie 

eksploracji.  

Prace rozpoczęto o godz. 7.00 od wylewania wody nagromadzonej w wykopie (2 

pracowników). Do pracy od godz. 8.00 przystąpiło 5 pracowników fizycznych. Wody przez 4 

wolne dni zgromadziło się bardzo dużo. Usuwanie wody i błota z dna wykopu trwało prawie 

3 godziny, do godz. 11.  

Od godz. 8.00 rano rozpoczęto przestawianie ogrodzenia budowlanego wokół wykopu, przez 

zewnętrzną firmę oraz demontaż 3 przęseł szalunków, od strony północno-zachodniej, przy 

zbiorniku. Równocześnie podjęto zbieranie koparką urobku z odsadzki od strony wschodniej. 

Po zdemontowaniu szalunku podjęto usuwanie sprzętem mechanicznym gruzowych 

nawarstwień odsadzki od strony zachodniej w górnym zasypisku zbiornika, a następnie 

humusu i gruzowiska w obrębie wytyczonego poszerzenia wykopu w stronę zachodnią. 

Podjęto również eksplorację II w-wy mechanicznej mierzwy w narożniku S-W, pod 

piaszczystym zasypiskiem. W narożniku S-W wykopu odsłonięto kolejną belkę oraz 2 kołki. 

Eksplorację cały czas utrudniała wypływająca ze ścian woda.  

Wykonano dokumentację rysunkową, fotograficzną i niwelacje odsłoniętych belek i dna 

wykopu. Zebrano i zainwentaryzowano ruchome materiały zabytkowe.  

 

5 maja 2017 r. 

Od rana słonecznie, ciepło. Prace rozpoczęto od godz. 7.00 od wylewania wody 

nagromadzonej w wykopie (2 pracowników). Do pracy od godz. 8.00 przystąpiło 5 

pracowników fizycznych. Kontynuowano poszerzanie wykopu o aneks w części zachodniej 

(w celu odsłonięcia całego zbiornika). Wykonano aneks oraz wybrano z obrębu ceglanej 

cembrowiny materiał (głównie gruz ceglany) pochodzący z gruzowiska pod humusem (wkop 

współczesny). Pod nim stwierdzono zasypisko z gliny (obejmujące również górę ceglanej 

cembrowiny) z licznymi fragmentami cegieł odpowiadającymi wymiarom cegłom z 
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cembrowiny. Stwierdzono, że w części W-N kamienna obstawa oraz cembrowina zostały 

uszkodzone przez wkop współczesny z gruzem, rozpoczynający się pod humusem i biegnący 

lekko po skosie po linii W-N - E-S przez cały wykop. Pod zasypiskiem z gliny zalegała 

warstwa mierzwy w której zaobserwowano dranicę węższą krawędzią skierowaną ku górze i 

leżącą płasko belkę o przebiegu E-W. Kontynuowano również eksplorację mierzwy w 

narożniku S-W, pod piaszczystym zasypiskiem. Po zdjęciu kolejnej warstwy odsłoniło się 

skupisko kamieni („bruk”), zajmujące narożnik S-W i kontynuujące się w kierunku kamiennej 

obstawy zbiornika. Podjęto również eksplorację (kontynuację) VII w-wy mechanicznej 

mierzwy ze spalenizną w części S i środkowej wykopu, na E od słupów, wyrównując 

poziomy pomiędzy częściami na E i na W od słupów. Rozebrano również gruzowisko 

kamienno-ceglane z dodatkiem polepy w centralnej części (część S i środkowa, na E od 

słupów). Na bieżąco przeszukiwano eksplorowane warstwy przy pomocy wykrywacza.  

Na koniec dnia zebrano i zainwentaryzowano ruchome materiały zabytkowe. 

 

6 maja 2017 r. 

Od rana pochmurno ale bezdeszczowo, chłodno. W ciągu dnia przejściowe przejaśnienia. 

Prace rozpoczęto od godz. 7.00 od wylewania wody nagromadzonej w wykopie (2 

pracowników). Do pracy od godz. 8.00 przystąpiło 4 pracowników fizycznych.  

Kontynuowano eksplorację mierzwy nad skupiskiem kamieni („brukiem”) w narożniku S-W. 

Stwierdzono, że luźno ułożone kamienie, stanowiące zapewne warstwę izolacyjną i 

stabilizującą zalegają od ściany S do kamiennej obstawy zbiornika w ścianie W.  

Równocześnie, od godz. 8.00 firma zewnętrza przystąpiła do szalowania aneksu W wykopu 

(na dokopaną konstrukcję kamienno-ceglaną - zbiornik). Do godz. 12.00 wykonano 

oszalowanie 3 nowych ścian poszerzenia wykopu. W profilach ścian W i S można było 

zaobserwować gruzowisko współczesne, natomiast w ścianie N kontynuację nawarstwień 

gliny.  

Podjęto również eksplorację mierzwy zalegającej wokół częściowo odsłoniętych belek w 

części S i środkowej wykopu, na W od słupów. Stwierdzono, że pod belkami o przebiegu S-N 

znajdują się kolejne. Odsłonięto także belki o przebiegu W-E w okolicach słupów 

prostokątnych przy kamiennej obstawie zbiornika oraz dranicę biegnącą po linii S-W - E-N 

od obstawy kamiennej w kierunku ściany W. Wszystkie drewniane elementy konstrukcyjne 

pozrzucane były bezładnie ze zniszczonych drewnianych konstrukcji, uszkodzonych zarówno 

przez kamienno-ceglaną konstrukcję (zbiornik) w części N-W jak i piaszczyste zasypisko i 
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zarejestrowany powyżej niego spalony budynek o konstrukcji drewnianej, wylepianej gliną 

(warstwa próchnicy ze spalenizną i licznym rumoszem polepy) w partii S-W.  

Wykonano dokumentację rysunkową, fotograficzną oraz niwelacji. Na bieżąco 

przeszukiwano eksplorowane warstwy przy pomocy wykrywacza. Na koniec dnia zebrano i 

zainwentaryzowano ruchome materiały zabytkowe. 

 

7 maja 2017 r. 

Dzień wolny od pracy. 

 

8 maja 2017 r. 

Od rana słonecznie, bezdeszczowo, chłodno. Następnie w ciągu dnia wzrastające 

zachmurzenie i opady deszczu Prace rozpoczęto od godz. 7.00 od wylewania wody 

nagromadzonej w wykopie (2 pracowników). Do pracy od godz. 8.00 przystąpiło 4 

pracowników fizycznych (w tym jeden nowy). 

Stwierdzono znaczny obryw ziemi w części S-W wykopu, gdzie zerwały się dolne szalunki i 

znaczna część odsadzki. Do ok. godz. 12.00 trwało wybieranie osuwiska z wykopu. Następnie 

w wyniku uszkodzenia przez koparkę szalunku na wyższym poziomie do wykopu zeszło 

kolejne osuwisko z ziemi i gruzu, które usuwano do końca dnia pracy.  

Jednocześnie kontynuowano odsłanianie kamiennej obstawy zbiornika w części W. 

Stwierdzono, że obstawa kamienna oraz cembrowina są najlepiej zachowane w części N, 

natomiast w partiach W i E zostały w znacznym stopniu uszkodzone przez wkop 

współczesny. W narożniku N-W nowo wytyczonego aneksu W, przy kamiennej obstawie 

zbiornka natrafiono na spalone, luźno ułożone belki oraz 4 niewielkie kołki. Natomiast belka 

spoczywająca na poziomie mierzwy w obrębie zbiornika nosiła ślady intencjonalnej obróbki - 

w jej końcu od strony E znajdował się kwadratowy otwór - gniazdo na belkę, natomiast przez 

całą jej długość biegł rowek o przebiegu W-E (zapewne pod pióro dranicy). Również od 

strony W obstawy zbiornika w zbliżonym przebiegu do wyżej opisanej belki odkryto kolejną, 

zabitą od strony S kołkiem.   

Podjęto również eksplorację mierzwy w części S i N wykopu, na E od słupów (II poziom - 

przy zwalonych konstrukcjach drewnianych w części W). Przy słupach odsłonięto 3 belki 

prostopadłe do ścian E i W. Pod belkami tymi znajdowała się poziomo ułożona, szeroka 

dranica, nosząca ślady spalenizny. Miała ona przebieg S-N i kontynuowała się w stronę części 

N konstrukcji.  
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Natomiast w części N (między dranicami) zarejestrowano wyraźną warstwę spalenizny. 

Stwierdzono również, że 3 słupy przy ścianie E zostały wkopane i znajdują się we wspólnym 

wkopie o owalnym zarysie.  

Na bieżąco przeszukiwano eksplorowane warstwy przy pomocy wykrywacza. 

Na koniec dnia zebrano i zainwentaryzowano ruchome materiały zabytkowe. 

 

9 maja 2017 r. 

Od rana słonecznie, bezdeszczowo, chłodno. Prace rozpoczęto od godz. 7.00 od wylewania 

wody nagromadzonej w wykopie (2 pracowników). Do pracy od godz. 8.00 przystąpiło 5 

pracowników fizycznych.  

Prace rozpoczęto od usuwania gruzu i ziemi z oberwanego profilu w części W-S wykopu oraz 

demontażu uszkodzonych w tejże części szalunków. Na miejsce szalunków od strony S-W 

uformowano przy użyciu sprzętu mechanicznego skarpę nachyloną pod kątem ok. 45 stopni. 

Prace nad wybieraniem ziemi, szalunkami i formowaniem skarpy trwały do godz. 16.00. 

Równocześnie podjęto eksplorację II poziomu mierzwy (poziom zwalonych konstrukcji 

drewnianych) w częściach S, środkowej oraz N, na E od słupów (między ścianami E i W). 

Eksplorację prowadzono do poziomu rejestracji na dnie wykopu, w równej odległości od 

ścian, 3 płasko ułożonych belek o przebiegu S-N. Skierowane były do siebie krótszymi 

bokami i biegły przez całą długość przestrzeni między ścianami E i W. Nad nimi odnotowano 

belki ułożone prostopadle do ścian konstrukcji (w 3 punktach - w cz. S, środkowej oraz na 

styku części środkowej z cz. N). W części środkowej zarejestrowano fragment zwalonej belki 

(przy zwalisku z kamieni, gruzu ceglanego i polepy), w części N kolejną zwaloną belkę o 

przebiegu SW-NE. Podjęto również eksplorację mierzwy z piaskiem w części N wykopu, na 

E od dranic (narożnik N-E), ściągając IV w-wę mechaniczną.  

Odczyszczono ceglaną cembrowinę oraz otaczający ją wieniec kamieni, wykonano 

dokumentację fotograficzną. Stwierdzono, że belka o przebiegu W-E posiada w części 

centralnej biegnące po całej jej długości wyżłobienie, natomiast na jej końcu E znajduje się 

kwadratowy wpust (na belkę). Przystąpiono do eksploracji I w-wy mech. mierzwy w obrębie 

wyznaczonym przez cembrowinę zbiornika. Następnie zdecydowano o dalszej eksploracji 

połowy areału wyznaczonego cembrowiną (w części S-W) i rozpoczęto ściąganie II w-wy 

mechanicznej. Na bieżąco przeszukiwano eksplorowane warstwy przy pomocy wykrywacza. 

Zebrano i zainwentaryzowano ruchome materiały zabytkowe. 
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10 maja 2017 r. 

Od rana lekkie zachmurzenie, bezdeszczowo, chłodno. Prace rozpoczęto od godz. 7.00 od 

wylewania wody nagromadzonej w wykopie (2 pracowników). Do pracy od godz. 8.00 

przystąpiło 6 pracowników fizycznych.  

W części pomiędzy ścianami S i W usunięto zwalone elementy konstrukcji drewnianych oraz 

kolejną część zwaliska kamienno-ceglanego z polepą eksponując drewniane belki 

uszczelniane po bokach gliną ułożone na dnie wykopu.  

W części na W od słupów, po zdjęciu luźnych, zwalonych elementów konstrukcji  

drewnianych wyeksplorowano warstwę mierzwy, odsłaniając belki ułożone na linii S-N zabite 

3 kołkami od strony E.  

Przystąpiono również do eksploracji nawarstwień mierzwy w obrębie ceglanej cembrowiny. 

Po zdjęciu I w-wy mechanicznej zarejestrowano w części S-E skupisko kamieni na 

analogicznym poziomie, jak odsłonięte w części S-W wykopu, na S od kamiennej obstawy, 

przy drewnianych słupach. Natomiast pod poziomą belką z gniazdem na słup odkryto, po 

wyeksplorowaniu II w-wy mechanicznej w części W pionową dranicę zabitą słupem. Na 

bieżąco przeszukiwano eksplorowane warstwy przy pomocy wykrywacza.   

Wykonano dokumentację rysunkową, fotograficzną oraz niwelacje odsłoniętych konstrukcji i 

poziomów. Zebrano i zainwentaryzowano ruchome materiały zabytkowe. 

 

11 maja 2017 r. 

Od rana słonecznie, ciepło. Prace rozpoczęto od godz. 7.00 od wylewania wody 

nagromadzonej w wykopie (2 pracowników). Do pracy od godz. 8.00 przystąpiło 6 

pracowników fizycznych.  

Kontynuowano eksplorację nawarstwień mierzwy oraz mierzwy ze spalenizną w narożniku 

N-E wykopu. Równocześnie podjęto dalszą eksplorację nawarstwień mierzwy i mierzwy z 

piaskiem w części S i środkowej wykopu, na W od słupów, w części gdzie odsłonięto 

zachowaną fragmentarycznie ścianę starszej, drewnianej konstrukcji. Ze ściany tej, o 

przebiegu S-N zachowały się 2 belki, obłożone od strony W kamieniami, z których dolna 

nosiła wyraźne ślady pożaru.  

W części S-W wykopu ściągnięto II w-wę mechaniczną piasku z domieszką mierzwy i 

próchnicy. Stwierdzono, że pod warstwą tą zalegał żółty piasek z przemyciami z szarej 

próchnicy.   

W obrębie ceglanej cembrowiny eksplorowano III w-wę mechaniczną mierzwy.  



 116 

Rozebrano również murek profilowy stanowiący podwalinę dla belki wychodzącej ze ściany 

W i dwóch sąsiadujących z nią, prostokątnych słupów. Po przecięciu belki spoczywającej 

horyzontalnie, stwierdzono, że ułożona została na podwalinie z kamieni i gruzu budowlanego. 

Słupy natomiast kończyły się na poziomie jasnego piasku, zalegającego nad mierzwą.  

Do badań dendrochronologicznych pobrano zarówno próbki drewna z belki, jak i 

sąsiadującego z nią słupa.  

Wykonano dokumentację rysunkową, fotograficzną oraz niwelacje odsłoniętych konstrukcji i 

poziomów. Na bieżąco przeszukiwano eksplorowane warstwy przy pomocy wykrywacza. 

Zebrano i zainwentaryzowano ruchome materiały zabytkowe. 

 

12 maja 2017 r. 

Od rana słonecznie, ciepło. Prace rozpoczęto od godz. 7.00 od wylewania wody 

nagromadzonej w wykopie (2 pracowników). Do pracy od godz. 8.00 przystąpiło 6 

pracowników fizycznych.  

Kontynuowano eksplorację III w-wy mechanicznej mierzwy w obrębie ceglanej cembrowiny. 

Przystąpiono także do usuwania nawarstwień mierzwy (w-wy I-II) w części S-E cembrowiny, 

w celu odsłonięcia drewnianych konstrukcji zarejestrowanych w części W. Stwierdzono, że 

składają się one z co najmniej 2 ułożonych na sobie dranic o przebiegu W-E, zabitych od 

strony S drewnianymi kołkami. W części E, odsłonięto kolejną belkę o przebiegu S-N, 

odchodzącą w kierunku N.  

Kontynuowano również eksplorację nawarstwień mierzwy i mierzwy z piaskiem w części S i 

środkowej wykopu, na W od słupów, wokół odsłoniętych drewnianych konstrukcji.  

W narożniku S-W dokończono eksplorację nawarstwień piasku z mierzwą i próchnicą, 

odsłaniając na całej powierzchni żółty piasek z domieszką szarej próchnicy.  

W narożniku N-E kontynuowano eksplorację mierzwy i mierzwy ze spalenizną 

(koncentrującej się w samym narożniku N-E). Odczyszczono również belki odchodzące 

poprzecznie od ściany E, zabite dużą ilością kołków od strony N. Na bieżąco przeszukiwano 

eksplorowane warstwy przy pomocy wykrywacza. 

Wykonano pomiary geodezyjne odsłoniętych konstrukcji drewnianych oraz kamienno-

ceglanego zbiornika.  

Wykonano dokumentację rysunkową, fotograficzną oraz niwelacje odsłoniętych konstrukcji i 

poziomów. Zebrano i zainwentaryzowano ruchome materiały zabytkowe. 
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13 maja 2017 r. 

Od rana słonecznie, ciepło. Prace rozpoczęto od godz. 7.00 od wylewania wody 

nagromadzonej w wykopie (2 pracowników). Do pracy od godz. 8.00 przystąpiło 3 

pracowników fizycznych.  

Kontynuowano eksplorację mierzwy w narożniku E-S w obrębie ceglanej cembrowiny, 

następnie podjęto eksplorację kolejnej, III w-wy mechanicznej mierzwy, odsłaniając luźną 

belkę o przebiegu W-E oraz bruk, dobrze zachowany w części wschodniej. Wykonano 

dokumentację fotograficzną odsłoniętego poziomu. Odczyszczono również dranice oraz 

wspierające je kołki (wykonane z drzewa brzozowego) zarejestrowano poniżej belki 

odnotowanej na powierzchni warstwy mierzwy. Na bieżąco przeszukiwano eksplorowane 

warstwy przy pomocy wykrywacza. 

Zebrano i zainwentaryzowano pozyskane materiały ruchome.  

 

14 maja 2017 r. 

Dzień wolny od pracy. 

 

15 maja 2017 r. 

Od rana pochmurno, bezdeszczowo, ciepło, od ok. godz. 10 lekkie przejaśnienia. Prace 

rozpoczęto od godz. 7.00 od wylewania wody nagromadzonej w wykopie (2 pracowników). 

Do pracy od godz. 8.00 przystąpiło 6 pracowników fizycznych.  

Wykonano dokumentację fotograficzną i rysunkową bruku odsłoniętego w części S w obrębie 

cembrowiny zbiornika. W narożniku N-W (aneks W) rozpoczęto eksplorację III warstwy 

mechanicznej mierzwy. W narożniku N-E podjęto eksplorację I warstwy mechanicznej 

mierzwy z piaskiem. W części S, środkowej i N wykopu, między ścianami E i W 

oczyszczono i zdjęto w części S poziomo ułożoną belkę z której pobrano próbkę do badań 

dendrochronologicznych. Stwierdzono, że pod belką znajduje się drewniane koryto o 

trapezowatym przekroju wypełnione piaskiem oraz piaskiem z rozlasowanym drewnem i 

mierzwą. Podjęto usuwanie nawarstwień mierzwy i mierzwy z piaskiem zalegających po obu 

stronach koryta. W części N wykopu, między ścianą W, a kamienną obstawą rozpoczęto 

rozbieranie pozostawionego świadka. Na bieżąco przeszukiwano eksplorowane warstwy przy 

pomocy wykrywacza. 

Zebrano i zainwentaryzowano pozyskane materiały ruchome.  
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16 maja 2017 r. 

Od rana ciepło, lekkie zachmurzenie. Prace rozpoczęto od godz. 7.00 od wylewania wody 

nagromadzonej w wykopie (2 pracowników). Do pracy od godz. 8.00 przystąpiło 6 

pracowników fizycznych.  

W narożniku N-E wykopu oczyszczono ścianę E z mierzwy i elementów zwalonych 

konstrukcji drewnianych, uczytelniając jej profil. Stwierdzono, że ściana kontynuuje się w 

głąb, do poziomu bruku. W ścianie E tegoż narożnika odsłonięto fragment uszkodzonego 

drewnianego koryta, analogicznego do koryta rynsztoku biegnącego po linii E-W na wyższym 

poziomie. Następnie oczyszczono ścianę S (murku profilowego), uczytelniając koryto o 

przebiegu E-W, zabite od strony S drewnianymi kołkami, analogiczne do fragmentów 

odsłoniętych w części N wykopu, między ścianą W, a obstawą kamienną, w obrębie 

cembrowiny zbiornika oraz w narożniku N-W (aneks W).  

Na dnie wykopu w narożniku N-W odsłonięto bruk z dużych kamieni polnych.  

W części N, między dranicami (ścian W i E) usunięto zwalone belki i zalegającą miedzy nimi 

mierzwę do poziomu belki o przebiegu E-W usytuowanej między ścianami, odsłaniając liczne 

zwalone, częściowo przepalone elementy drewnianych konstrukcji.  

W części S i środkowej, na W od słupów oczyszczono ścianę W i stwierdzono, że pod nią 

zalega cienka warstwa mierzwy, a następnie warstwa piasku z domieszką szarej próchnicy w 

której znajdują się kamienie, stanowiące podwalinę pod dranice ściany.  

Oczyszczono zwalone konstrukcje w części S-W wykopu. Zachowały się z nich dobrze dwie 

belki z których dolna, nosząca ślady spalenizny została wbita w calcowe podłoże (biało-żółty 

piasek). Trzecia z belek była zwalona na stronę E, gdzie znajdowały się 4 kołki wspierające 

opisaną powyżej konstrukcję od strony E.  

W części N wykopu, między ścianą W, a obstawą kamienną zbiornika po usunięciu części 

luźnych, zwalonych belek odsłonięto fragment koryta o przebiegu E-W, kontynuującego się w 

stronę E (przeciętego przez ścianę W) i dalej widocznego za ścianą E oraz w stronę W 

(wewnątrz obrębu cembrowiny zbiornika) oraz w ścianie W aneksu W.  

Wewnątrz obrębu cembrowiny zbiornika po usunięciu bruku w części S stwierdzono, że 

spoczywał on na piasku z przemyciami z szarej próchnicy, pod którym zalegał żółty piasek. 

Nawarstwienia mierzwy obserwowane poniżej ceglanej cembrowiny i podwaliny z kamieni 

nie były aż do poziomu bruku przewarstwione. 

Pod belką o przebiegu E-W z gniazdem od strony E znajdowały się 2 dranice zabite od strony 

S niewielkich rozmiarów kołkami brzozowymi. W części E górna belka (z gniazdem) 

spoczywała na dwóch belkach poprzecznych.  
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W narożniku N-W (aneks W) doczyszczono profile oraz dno wykopu. W ścianie N odsłonięto 

2 krzyżujące się belki. W części S aneksu odkryto koryto rynsztoka składającego się z 2 

ustawionych w literę V dranic oraz belki łączącej je w części spodniej. Od strony S do koryta 

przylegała dranica zabita niewielkimi kołkami.  

Na bieżąco przeszukiwano eksplorowane warstwy przy pomocy wykrywacza metali. 

Stwierdzono, że ściany E i W ułożone z dranic i zabite z obu stron słupami służyły 

prawdopodobnie jako szalunek wkopu pod kanał odkryty na jego dnie. Wkop pod szalunek 

kanału przeciął 2 warstwy mierzwy i 3 warstwy piasku dochodząc w części W do poziomów 

mierzwy z brukiem (narożnik S-W). Szalunek ten został wykonany w części z materiałów 

rozbiórkowych (słupy z gniazdami i zaciosami, materiały noszące ślady spalenizny).  

Zebrano i zainwentaryzowano pozyskane materiały ruchome.  

 

17 maja 2017 r. 

Od rana słonecznie, bardzo ciepło. Prace rozpoczęto od godz. 7.00 od wylewania wody 

nagromadzonej w wykopie (2 pracowników). Do pracy od godz. 8.00 przystąpiło 5 

pracowników fizycznych.  

W godzinach porannych przystąpiono do prac porządkowych na wykopie, przygotowując go 

do wykonania dokumentacji fotograficznej (usuwanie wyeksplorowanych nawarstwień 

ziemnych za pomocą koparki, czyszczenie obstawy zbiornika i ceglanej cembrowiny). 

Między godziną 10.00 a 11.00 wykonywano fotografie wykopu z drona, następnie w 

godzinach 12-12.30 fotografie do wizualizacji 3D z poziomu gruntu.  

W obrębie cembrowiny zbiornika, na poziomie żółtego piasku w części S wykonano odwiert  

dla potwierdzenia uzyskania poziomu calca. W odwiercie tym do głębokości 36 cm 

stwierdzono żółty piasek, a następnie biało-żółty piasek. Kolejny odwiert wykonano poziomo 

w warstwie mierzwy zalegającej pod cembrowiną. Miał on na celu stwierdzenie, czy poniżej 

odsłoniętej ceglanej cembrowiny nie znajdują się inne konstrukcje. W odwiercie tym do 

głębokości 60 cm stwierdzono jedynie mierzwę z faszyną. Następny z odwiertów usytuowano 

w narożniku N-W gdzie odkryto bruk z kamieni polnych. Do głębokości 20 cm od poziomu 

bruku zalegał piasek z domieszką szarej próchnicy, następnie żółty piasek (calec).  

W narożniku N-W (aneks W) podjęto eksplorację III warstwy mechanicznej mierzwy. W 

ścianie N uczytelniono krzyżujące się belki - jedną o przebiegu W-E z zaciosem na zrąb w 

części E. Pod nią stwierdzono kolejną o analogicznym przebiegu. Natomiast na pierwszej, 

górnej belce zalegała luźno kolejna o przebiegu N-S, przesunięta względem zaciosu na zrąb w 

kierunku W. 
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Następnie zdjęto belkę z otworem na słup zalegającą na stropie mierzwy w obrębie 

cembrowiny zbiornika i odczyszczono znajdujące się pod nią konstrukcje drewniane, 

stanowiące kontynuację rynsztoka o przebiegu E-W. W części N w obrębie cembrowiny 

podjęto eksplorację I warstwy mechanicznej mierzwy. Na bieżąco przeszukiwano 

eksplorowane warstwy przy pomocy wykrywacza. 

Między ścianami E i W wycięto i zabezpieczono fragment koryta z części S. Stwierdzono, że 

koryto o trapezowatym przekroju zostało wykonane z jednego kawałka pnia dębowego, 

wydrążonego w środku i ociosanego na zewnątrz. Od góry posiadało wyżłobienie na 

pokrywę. Jego wymiary wynosiły: 36 cm szerokości u dołu, 40 cm szerokości u góry, 38-40 

cm wysokości. grubość dna - 12,5 - 13 cm. Wewnętrzny kanał liczył sobie: 22 cm szerokości 

u dna, 24 cm szerokości u góry. Zacios pod belkę - pokrywę miał 31 cm szerokości, 4,5 cm 

głębokości i 3,5 cm szerokości występu.  

Pobrano próbki do badań dendrochronologicznych: z koryta w ścianie E (narożnik N-E), belki 

z otworem na słup położonej na stropie mierzwy w obrębie cembrowiny zbiornika oraz z 

koryta między ścianami E i W (w części S).  

Zebrano i zainwentaryzowano pozyskane materiały ruchome.  

 

18 maja 2017 r. 

Od rana słonecznie, bardzo ciepło. Prace rozpoczęto od godz. 7.00 od wylewania wody 

nagromadzonej w wykopie (2 pracowników). Do pracy od godz. 8.00 przystąpiło 5 

pracowników fizycznych.  

Po doczyszczeniu dna wykopu miedzy ścianami E i W (miejsce wyjętego fragmentu koryta w 

cz. S) stwierdzono w spągu ściany E belkę dochodzącą do dranic, a pod nią w warstwie żółto-

szarego piasku warstwę kamieni. Natomiast koryto wsparte było w tej części na poziomej 

belce nie dochodzącej do ścian, a grunt pod nim moszczony był brzozowymi szczapami.  

W obrębie cembrowiny studni wyeksplorowano II warstwę mechaniczną mierzwy w części 

N.  

W narożniku N-W (aneks W) wyeksplorowano III warstwę mechaniczną mierzwy. 

Stwierdzono, że w ścianie N kontynuowała się w głąb konstrukcja drewniana. W ścianie W 

również zarejestrowano w profilu belkę, dochodzącą (ale nie przewiązaną) z belkami w 

ścianie N.  

Na bieżąco przeszukiwano eksplorowane warstwy przy pomocy wykrywacza. 

Pobrano próbki do badań dendrochronologicznych: z koryta i jego pokrywy między ścianami 

E i W, z dranic w ścianie W (część środkowa), z belek konstrukcji drewnianych w części S-
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W, ze słupa z gniazdem wspierającego ścianę W od strony W oraz z dranicy kanału w 

narożniku N-W (aneks W).  

Zebrano i zainwentaryzowano pozyskane materiały ruchome.  

 

19 maja 2017 r. 

Od rana słonecznie, bardzo ciepło. Prace rozpoczęto od godz. 8.00 Do pracy przystąpiło 5 

pracowników fizycznych.  

Odkopano i wyciągnięto na powierzchnię kolejny fragment koryta o długości ponad 2 m 

między ścianami E i W wraz z belką nakrywającą. Zabezpieczono go do dalszej konserwacji.  

W obrębie cembrowiny zbiornika, w części N wyeksplorowano III warstwę mechaniczną 

mierzwy do poziomu biało-szarego piasku.  

W narożniku N-W (aneks W) dokończono eksplorację III warstwy mechanicznej mierzwy, 

odsłaniając drewniane moszczenia przy ścianie W.  

W części S-W usunięto część zwalonych konstrukcji drewnianych o przebiegu S-N, kamienie 

przy ścianie W osiągając poziom calca (biało-żółty piasek). Pod ścianą W (od strony W) 

zaobserwowano cienką warstwę mierzwy zalegającą pod ostatnią dranicą ściany. Pod 

mierzwą znajdował się biało-szary piasek z kamieniami, pod którym zarejestrowano piasek 

calcowy (biało-żółty). Na bieżąco przeszukiwano eksplorowane warstwy przy pomocy 

wykrywacza. 

Pobrano próbki do badań dendrochronologicznych: ze spalonej dranicy na granicy części 

środkowej i N (między ścianami E i W) oraz ze ściany W. 

Zebrano i zainwentaryzowano pozyskane materiały ruchome.  

 

20 maja 2017 r. 

Od rana pochmurno, chłodno. Prace rozpoczęto od godz. 8.00. Do pracy przystąpiło 5 

pracowników fizycznych.  

W narożniku N-W (aneks W) wyeksplorowano IV warstwę mechaniczną mierzwy, osiągając 

poziom biało-szarego piasku. Na dnie, przy profilu W odsłonięto 2 duże kamienie. 

Stwierdzono, że konstrukcja w ścianie N składała się z 2 dranic zabitych od strony S 

niewielkimi, drewnianymi kołkami. W części środkowej konstrukcji znajdował się wycięty 

otwór. Pod biegnącym po linii E-W rynsztokiem stwierdzono kolejne zwalone i częściowo 

przepalone belki i dranice. 

Po doczyszczeniu dna wykopu poniżej zdjętego wcześniej koryta (część środkowa i N, 

między ścianami E i W) nie stwierdzono pod korytem ani poziomych belek ani moszczeń 
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gruntu (analogicznych do zaobserwowanych w części S). W części N na łączeniu koryto 

biegnące w stronę profilu N było pęknięte na spodzie. Odcinek ten, podobnie jak szalowanie, 

wykonany też został z gorszej jakości materiału niż biegnący w części S i środkowej.  

Rozpoczęto rozbiórkę świadka w części S wykopu warstwami naturalnymi, aż do poziomu 

zwalonych konstrukcji drewnianych w części S-W. Na bieżąco przeszukiwano eksplorowane 

warstwy przy pomocy wykrywacza. 

Pobrano próbki do badań dendrochronologicznych: z belki w części N wykopu, zalegającej 

nad pokrywą koryta.  

Zebrano i zainwentaryzowano pozyskane materiały ruchome.  

 

21 maja 2017 r. 

Dzień wolny od pracy.  

 

22 maja 2017 r. 

Od rana ciepło, lekkie zachmurzenie, następnie słonecznie. Prace rozpoczęto od godz. 8.00 (5 

pracowników fizycznych).  

Kontynuowano rozbieranie świadka w części S wykopu. W ścianie W, przy słupie od strony S 

odsłonięto łączenie dranic, dochodzących do siebie na styk i stanowiących przedłużenie 

ściany w kierunku S.   

W ścianie S odsłonięto przedłużenie belek stanowiących kontynuację zwalonych konstrukcji 

odkrytych w części W-S wykopu. Przy nich, od strony W znajdowały się duże kamienie 

(analogiczne do odsłoniętych wcześniej przy konstrukcjach, ułożonych na linii S-N). Za 

kamieniami w kierunku W położony był bruk. Przy ścianie W od strony W znajdowały się 2 

słupy i nosząca ślady pożaru belka, które można łączyć z reliktami zwalonych konstrukcji w 

części W-S wykopu.  

Odsłonięte relikty zadokumentowano rysunkowo i fotograficznie. Zebrano i 

zainwentaryzowano pozyskane materiały ruchome.  

Wykonano pomiary cegieł tworzących cembrowinę zbiornika:  

Długość [mm] Szerokość [mm] Grubość [mm] uwagi 

296 146 64 Znak „S” 

306 141 65  

298 142 62  

308 150 65  
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300 142 66  

291 140 67  

309 152 68 Znak „S” 

303 146 69  

299 145 65  

301 150 69  

310 148 65  

311 151 75  

301 146 61  

304 149 64  

306 148 63  

299 150 62  

301 144 70  

296 146 69  

299 145 72  

297 155 68  

292 148 67  

301 141 66  

303 149 67  

308 151 61  

 

Uśrednione wymiary dla 25 wymienionych powyżej pomiarów wynosiły: 289,6 x 141 x 63,6 

mm. 

Prace terenowe zakończono z końcem dnia, protokół  odbioru sporządził dr Janusz Tomala, 

przedstawiciel Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu. 

 

23 maja - 31 maja 2017 r. 

Prace gabinetowe - nad dokumentacją i sprawozdaniem. 

 

 

 

 

 



Fot. 1. Wykop 1/2016. Bruk nowożytny odsłonięty na głębokości 160 cm od obecnej 
powierzchni rynku, część wschodnia. 

Fot. 2. Wykop 1/2016. Widok wykopu na poziomie odsłonięcia wodociągu i nowożytnego 
bruku. 



Fot. 3. Wykop 1/2016. Fragment rury wodociągowej z żelazną mufą.   

Fot. 4. Wykop 1/2016. Punkt połączenia rur wodociągowych po rozebraniu odcinka E-W. 



Fot. 5. Wykop 1/2016. Fragment rury wodociągowej z widoczną klapką rewizyjną. 

Fot. 6. Wykop 1/2016. Bruk nowożytny w części E-W wykopu. 



Fot. 7. Wykop 1/2016. Konstrukcje drewniane odkryte na poziomie 310 m od nawierzchni 
rynku. 

Fot. 8. Wykop 1/2016. Bruk średniowieczny zarejestrowany na poziomie 4 m od powierzchni 
obecnej nawierzchni rynku.  



Fot. 9. Wykop 1/2016. Profil E wykopu, poziom calca. 

Fot. 10. Wykop 1/2016. Profil W wykopu, poziom calca.  



Fot. 11. Wykop 2/2017. Profil E, wkop współczesny biegnący przez wykop. 

Fot. 12. Wykop 2/2017. Widok wykopu na poziomie odsłonięcia konstrukcji drewnianych  
w części E i kamienno-ceglanego zbiornika w części N-W. 



Fot. 13. Wykop 2/2017. Drewniane konstrukcje oraz kamienno - ceglany zbiornik podczas 
eksploracji.  

Fot. 14. Wykop 2/2017. Kanał wodociągu pomiędzy ścianami E i W oraz bruk w narożniku 
E-N.  



Fot. 15. Wykop 2/2017. Kamienno-ceglany zbiornik. Widok od strony N.  

Fot. 16. Wykop 2/2017. Konstrukcje drewniane (rynsztok o przebiegu E-W) w obrębie 
cembrowiny zbiornika.  



Fot. 17. Wykop 2/2017. Profil S - wkop pod szalowanie wkopu pod wodociąg 

Fot. 18. Wykop 2/2017. Kanał wodociągu wraz z szalowaniem wkopu pod niego (ściany  
E i W).  



Fot. 19-23. Wykop 1/2016. Wybór zabytków wydzielonych późnośredniowiecznych:  1) 
Brakteat guziczkowy; 2) Guzik brązowy; 3) Posrebrzany pierścionek; 4) Kłódka; 5) Grot 
bełtu kuszy.  
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Fot. 24-28. Wykop 2/2016. Wybór zabytków wydzielonych: 1) Denary brakteatowe; 2) 
Aplikacja z przedstawieniem Jezusa; 3) Ostroga z gwiaździstym bodźcem; 4) Ozdoba z 
przedstawieniem Jezusa, 5) Odważnik ołowiany.  
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