Piotr A. Nowakowski (Stębark)

Sprawozdanie z badań archeologicznych na stanowisku
Kurzętnik – Zamek na działce 1649/5 prowadzonych
w dniach 22.09.2014 - 24.09.2014
Prace archeologiczne na terenie zamku w Kurzętniku, na działce 1649/5 prowadzone były na mocy decyzji zawartej w Decyzji nr 81/2103 o warunkach zabudowy
w związku z powstawaniem budynku usługowego na terenie w/w działki. Inwestorem
był Robert Szaj, działający w imieniu Fundacji Nicolaus Copernicus, Truszczyny 57,
13-220 Rybno, wykonawcą badań archeologicznych Muzeum Bitwy pod Grunwaldem,
Stębark 1, Gierzwałd a kierownikiem praca archeologicznych dr Piotr A. Nowakowski
(IAUŁ), Uniwersytecka 3, 91-128 Łódź.
Badania wykopaliskowe trwały od 22.09.2014 (poniedziałek) do 24.09.2014 (środa).
Na terenie objętym inwestycję wytyczono wykop, o wymiarach 6x4,80 m, obejmujący
swym zasięgiem cały obszar fundamentów planowanej konstrukcji budynku (Plan 1).
Niwelacje narożników wykopu:
N - 142,10 m n. p. m.; E - 142,11 m n. p. m.; S - 142,10 m n. p. m.; W - 142,05 m n. p. m.
Rozpoczęto zdejmowanie, metodą warstw mechanicznych, wierzchniej warstwy
z całej powierzchni wykopu. W E części wykopu stwierdzono występowanie warstwy,
silnie zbitej, próchnicy z dużą zawartością gruzu. Pod nią, na całej powierzchni wykopu,
zalega warstwa gliny przemieszanej z piaskiem i żwirem zawierająca nieliczne, współczesne śmieci (kapsle, folia aluminiowa, szmaty). Jedynie w NW części wykopu stwierdzono niewielką warstwę piasku i drobnego żwiru, o miąższości max. 15 cm. W NE
profilu wykopu, na głębokości 20 cm. od powierzchni współczesnej natrafiono na głaz
narzutowy o wymiarach cca 80x120 cm. Ze względu na zagrożenie wypadnięciem zdecydowano o usunięciu go z profilu wykopu.
Od głębokości ok. 80 cm od powierzchni współczesnej na całej powierzchni wykopu zalegała jednorodna warstwa gliny z niewielką domieszką piasku, całkowicie pozbawiona jakichkolwiek śladów działalności ludzkiej.
Na głębokości 1 m od powierzchni współczesnej, w NW części wykopu, na powierzchni 63 cm w kierunku E i długości 193 cm zaobserwowano warstwę piasku z niewielką domieszką kamieni. Na profilu NW, na tym samym poziomie zaobserwowano
cienką warstwę żwiru z piaskiem. Po wyeksplorowaniu kolejnych warstw mechanicznych miąższość w/w warstwy wyniosła 36 cm. Pod nią zalega jednorodna glina, podobnie jak na pozostałej powierzchni wykopu (Fot. 3).
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Celem ułatwienia wychodzenia z wykopu pozostawiono stopień o wymiarach
100x120 cm w NW narożniku wykopu.
W S części wykopu wykonano rowek sondażowy o szerokości 1,70 m i eksplorowano go do poziomu niwelacyjnego 138,06 m n. p. m. (Fot. 2). Eksplorację pozostałej części
zakończono na wysokości niwelacyjnej 140,18 m n. p. m.
W związku z brakiem śladów jakiejkolwiek działalności ludzkiej w postaci warstw
antropogenicznych czy ruchomych zabytków archeologicznych zdecydowano, iż zaobserwowana w wykopie warstwa gliny (Fot. 2) obserwowana na wysokości 3, 80 m jest
warstwą calcową. Niewielkie zakłócenia, obserwowane w części NE wykopu są związane, najprawdopodobniej, z budową sieci energetycznej w czasach współczesnych.
Wykop zasypano.
Podsumowując wyniki badań archeologicznych podkreślić należy, iż na całej powierzchni i głębokości wykopu nie zaobserwowano struktur ani przedmiotów mogących spełniać definicję zabytku zawartą w art. 3 Ustawy o Ochronie Zabytków i Opiece
nad Zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r.
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