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rusznikarskl /elementy pistoletów i strzelb skałkowych, 
skałki krzemienne, gładziki piaskowcowe/ datowany na ko
niec XVII wieku· Ponadto wewnątrz piwnicy, ale na wtórnym 
złożu znaleziono bardzo dużą ilość uszkodzonych brusów 
piaskowcowych· Odnaleziono także dalsze elementy maniery- 
stycznego wystroju elewacji kamienicy·

Następny okres', datowany na koniec XVIII wieku 
i 1 połowę XXX wieku, charakteryzuje się w odniesieniu do 
odkrytych kamienic niewielkimi zmianami· Zamurowano niektó
ra otwory okienne, wybito nowe, wprowadzono w piwnicach 
dodatkowe filary i ścianki działowe oraz podwyższono pozio
my użytkowe, wylano nową gruzowo-betonową posadzkę* Przed- 
proże uległo likwidacji, podobnie jak pobliski mur obronny· 
Istniejąca dotychczas fosa zostaje zasypana. Na zasypisku 
posadowiono nieokreśloną jeszcze zabudowę przylegająca do 
reliktów muru obronnego i bramy Kowalskiej . Nieco później 
na pozostałościach fosy zbudowano duży podpiwniczony budy
nek, w którym mieściła się kawiarnia "Maurltzio". Intere
sujące w tym przypadku jest posadowienie fundamentów na,, 
ruszcie drewnianym oraz sposób częściowego, odwodnienia te
renu za pomocą systemu -rynien drewnianych.

Badania w obrębie tego kwartału zabudowy będą 
kontynuowane·
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Badania kontynuowano w wykopie V, w którym poprzed
nio przerwano prace z powodu wysokiego poziomu wód grunto
wych. Po odsłonięciu koron dwóch potężnych murów obronnych 
i przeprowadzeniu analizy architektoniożnej poszczególnych 
węzłów jednoznacznie ustalono, że mamy do czynienia z frag
mentem północnego skrzydła głównego zamku. Jego zewnętrzny 
mur kamienny, o szerokości 2-2,20 m, wyznaczał rozpiętość 
zamku na osi S-N, która wynosiła około 65 m. Wewnątrz 
skrzydła północnego odkryto mur działowy, fragment filara 
oraz dobudowany pieo o wymiarach 2,70 x 2,70 m. Poziom 
użytkowy piwnic w tym skrzydle, o rzędnej średnio 0,90 m 
n.p.m·, wyznaczała ceglana posadzka ubożona z kwadratowych 
płytek o boku 210 mm. Nawarstwienia zalegające poniżej po
sadzki nie zawierały materiału archeologicznego. Tworzyły 
je kolejne pokłady gliny 1 ilastych namułów ze szczątkami 
roślinnymi.

Bezpośrednio do zewnętrznego muru zamku dostawiono



mur obwodowy o szerokości 2,20-2,40 m, W jego koronie za
chowały się 3 warstwy cegieł ułożonych na fundamencie ka_- 
miennym· Górna warstwa miała układ wozówkowy i leżała na 
wyrównywającej warstwie główek tworzących tzw.rolkę· Mur 
obwodowy wyznaczał zarazem szerokość fosy między zamkiem 
a podzamczem północnym* Wynosiła ona około 25 m. Bezpoś
rednio przy murze obwodowym odkryto kamienno-drewnlane 
umocnienie stoku fosy przypominające konstrukcję kaszyco- 
wą. Tworzyły Ją drewniane belki, leżące równolegle do mu- 
ru, między którymi umieszczono liczne, luźne kamienie· 
Konstrukcja wyraźnie opadająca w kierunku północnym miała 
szerokość około 2,5 m* Jej zasięg ograniczała pionowa 
ściana z belek zakotwionych od zewnątrz ukośnie wbitymi 
palami.

XVIll-wieczne zasypisko fosy z licznym materia
łem archeologicznym sięgało do poziomu konstrukcji. Mimo 
dotarcia do głębokości 0,2 m p.p.m. nie uchwycono warstw 
związanych z pierwotnym użytkowaniem foey.

Badania w wykopie V zostały zakończone, ale pra
ce w obrębie zespołu zamkowego będą kontynuowane·
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W dalszym ciągu poszukiwano murów, należących do 
średniowiecznej budowli, wyodrębnionej w ubiegłych sezonach.

W wykopie XI-c, usytuowanym na przedłużeniu śred
niowiecznego muru, odsłoniętego w 1981 r· w wykopie XI-b, na
trafiono na skomplikowany węzeł kilku schodzących się w jed
nym punkcie murów. Niektóre z nich powstały w średniowieczu, 
a inne dostawione zostały w okresie nowożytnym· Ciasnota wy
kopu, spowodowana współczesnymi instalacjami podziemnymi,, 
przebiegającymi w jego pobliżu, uniemożliwiła pełne rozwar
stwienie węzła i dokładniejsze ustalenie jego chronologii. 
Znalezione dalsze mury średniowieczne należały bez wątpienia 
do rozpoznanej budowli. Cennym zabytkiem okazał się fragment 
kamiennego obramienia średniowiecznego portalu o urozmaico
nym profilu.

Wykop X-e założono na terenie niewielkiego podwó
rza, znajdującego się na tyłach kamieniczki Zamkowa.5· W 
wykopie tym, doprowadzonym do głębokości 0,54 m a.p.m., u 
samego dołu zalegała XÏII-wieczna warstwa osadnicza, której 
Strdp sięgał do wysokości 0*,80 m. Wypełniały ją bezładnie


