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muru wyznacza dawny poziom użytkowy galerii. W odległości 
około 0,80 m na północ od muru galerii biegnie równolegle 
do niego mur, także z kamienia wapiennego na zaprawie wa
piennej , o szerokości około 1 m, stosunkowo płytko posado
wiony. Jeszcze dalej na północ, w odległości około 1-1,10 m 
biegnie nieco łukowato kolejny mur z kamienia wapiennego na 
zaprawie wapienno-piaskowej, o szerokości około 1 m; mur 
ten posadowiono w calcu, na głębokości około 1,90 m.

Wydaje się, iż dwa ostatnio wymienione mury zwią
zane są z właściwą konstrukcją schodów, wzniesiono je bo
wiem w terenie już użytkowanym. Najprawdopodobniej wejście 
do galerii uległo z czasem przekształceniom tracąc swój 
reprezentacyjny charakter. Stwierdzono bowiem, że górna 
partia schodów uległa rozbiórce. Powyżej nich we wschodniej 
części wykopu, gdzie przestrzeń między pozostałościami mu
rów schodów i raurem galerii wypełniona była Innymi, płytko 
posadowionymi murami, odsłonięto ceramiczną posadzkę, nato
miast w zachodniej części wykopu odkryto bruk z kamieni na
rzutowych stanowiący nawierzchnię dziedzińca, Z przeobraże
niami wejścia do«galerii wiąże się prawdopodobnie wykonanie 
wspomnianych wyżej schodów w murze galerii komunikacyjnej.
W wykopie stwierdzono nawarstwienia datowane od XVI wieku 
do czasów współczesnych.

Prace badawcze w rejonie wejścia do wschodniej 
partii skrzydła południowego wymagają kontynuacji, gdyż w 
granicach dotychczas eksplorowanego wykopu XXV odsłonięto 
jedynie środkową partię poszukiwanych schodów wiodących do 
galerii.

W sezonie 1982 r. pełniono również nadzory archeo
logiczne w związku z pracami odgruzowawczyml prowadzonymi 
po południowej stronie kaplicy zamkowej. Odsłonięto tu gór
ną partię muru oddzielającego dziedziniec wschodni od za
chodniego wraz z czytelnym w murze przejazdem oraz brukiem 
dziedzińca; po wschodniej stronie skrzydła wschodniego, w 
rejonie dawnej latryny, odsłonięto fragment nasypu przykry
wającego m.ln. dawne otwory strzelnicze.

Materiały znajdują się w Pracowni Archeologiczno- 
Konserwatorskiej PP PKZ w Lublinie.
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Program prac, stanowiących kontynuację akcji podję
tej w 1981 r. przez doc.dr.hab.Leszka Kajzera, zakładał m.in.:
1/ rozpoznanie fundamentu "kamienicy'1 zamkowej oraz związa- 

ńych z nią uwarstwień ziemnych /hipotetycznie zlokalizo
wano jej relikty w murach budynku przy ul.Zamkowej;

2/ uzyskanie informacji pozwalających na ustalenie zasięgu 
założenia zamkowego w kierunku zachodnim;

3/ rozpoznanie uwarstwień dziedzińca zamkowego. W tym celu 
założono 3 wykopy sondażowe /nr III-V/ o ogólnej powierzchni 26

W trakcie badań nie natrafiono na żaden obiekt.
Nie potwierdziła się też sugestia o posadowieniu budynku 
^mieszkalnego przy ul.Zamkowej 2 na fundamencie "kamienicy" 
zamkowej. Jedynie w wykopie XV natrafiono na warstwę próch
nicy przemieszanej z gliną /zalegającą pod współczesnymi 
warstwami o charakterze wyrównawczo-śmietniskowym/, zawie
raj ącej, niewielką ilość ruchomego materiału zabytkowego, 
którą można interpretować jako pozostałość poziomu użytko
wego związanego z zamkiem, silnie zniszczonego na skutek 
późniejszych plantowań ‘terenu.

Pozyskany materiał ruchomy /ułamki naczyń glinia
nych, szkła, kafli, drobne fragmenty cegieł, zaprawy itd./, 
datowany od schyłku XV wieku po czasy współczesne, był cał- 
koyficle przemieszany w wypełniskach wykopów.

Wyniki prac jednoznacznie wskazują, iż realia te
renowe /gęsta, zwarta zabudowa kwartału, znaczna niwelacja 
i zakłócenia stratygraficzne itd./ nie rokują żadnych na
dziei na zlokalizowanie reliktów zamku.

Zabytki i dokumentacja znajdują się w Katedrze 
Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego.

Badania nie będą kontynuowane.
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