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CZĘSTOCHOWA - Stara mlaeto Muzeum « Csęstoohowle

Badania prowadził mgr Włodzlmlars Błaszczyk. Flnanso- 
wała MRN « Częstochowie. Pierwej zazon badań. Stano
wiska nowożytna 1 średniowieczna.

Badania nadzorcze podjęto na akutek prowadsonyoh prao ziem
ny oh. Po odkrycia osadnlotwa średniowleosnago przystąpiono do prao' 
ratowniczych /maj-liztopad/.

W wynika tych prao odsłonięto fragmenty bramy miejskiej 1 mu
rów miejskich okalająoyoh miasto od 1508 - 1660 roku. Istnienie 
morów znane było dotychczas wyłącznie z przekazów hletoryosnyoh 
i ikonografii. Ustalono lokallsaoję bramy miejskiej 1 fragmentów 
murów od strony zachodniej w pobliżu kośoioła św. Zygmunta.

Odkryto fundamenty baszty o rzucie zbliżonym do kwadratu 
/8 x 8 o/ 1, 7 m od niej na północ, budowli o wymiarach 7 x 0 a* 
Fundamenty baszty zachowane były do wysokośoi 1,50 m a grubość ioh 
wynosiła od 1,80 - 1,00 m. Baszta od strony zaohodnlsj 1 półnoonej 
miała wcięcie stanowiące niewątpliwie furtę dis plsszyoh. Fundamen
ty budowli zachowane są do 1,5 m, ioh grubość Jest różna - 0,80 - 
1,00 a. Ściany są śle zachowane, ozęsto wkomponowywana w fundamen
ty budynków mieszkalnych z XVII 1 XIX w. Zarówno do baszty od po
łudnia Jak i do budowli przybramnej od zaohodu przylegają znaozne
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fragmenty fundamentów murów miejskich.
' Zaznaczyć należy• że między murami a odkrytymi budowlami nla 

było fug dylataoyjnych. Całość odkry tyoh elementów arobltektury 
obronnej zbudowana była z kamienia wapiennego z zaprawą wapienną. 
Dalszy przebieg murów miejskich stwierdzony został w wykopaoh za
łożony oh w kierunku południowym 1 półnoonym. Odkryte fundamenty 
soetały zakonserwowane i uczytelnione w ulicy 1 chodniku poprzez 
loh nadmurowanle do poziomu asfaltu 1 płyt ohodnikowyoh.

Hadsorem archeologloznym objęto również przekop przez Stare 
Mian to o kierunku weohód-saohód» Uohwycono tu zarysy piwnlo» budyn
ków nieistniejących od XVII w. w południowej pierzei Starego Ryn- ' 
ku» oraz przebieg paroeli zabudowań 1 ulio przylegająoyoh do Ryn
ku»

Ponadto zinwentaryzowano profile wykopów wykonanych wzdłuż 
Alei BMP od kośoloła św. Zygmunta aż do wylotu ul. Swlerozewakle- 
gO uzyskując cenna materiały o narastaniu poziomów Alei.

Zlokalizowano także obszar cmentarza przykościelnego a na 
zewnątrz miasta - fundamenty kaplicy omentarnaJ i dzwonnicy oraz 
odkryto zmasowane w ilośoi około. 1000 oeobnlków poohówkl od XV - 
XVII w* Wydobyto też llosną oeremiką i inne wyroby datowane na 
XIV-XVIII w.

Badania na Starym Mieści, będą podjęte w następnyoh lataoh. 
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