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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 związańych 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 powierzch
ni 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 całkoyficle 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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Badania prowadzili: mgr mgr Teofil
Dębowski, Wiesław Kie, Czesława
Kozak, Ewa Kwaśniewska, Marian
Myszka. Finansował Zarząd Rewalo
ryzacji Zespołów Zabytkowych m.
Krakowa. Siódmy sezon badań. Zabudowa staromiejska /XIV-XIX w./.

Kontynuowano całoroczny nadzór nad sondami geotech
nicznymi. W obrębie posesji przy ul.Pijarskiej 11 odsłonięto
późnośredniowieczne warstwy osadnicze. Podobnie datowane na
warstwienia uchwycono w sondach wykonywanych w pomieszcze
niach parteru budynku przy ul.Gołębiej 18/0lBzewskiego 2.
Tutaj również wystąpiły, pod współczesnym poziomem użytko
wym parteru, relikty kamienno-ceglanych fundamentów murów,
wyznaczające zapewne, wcześniejszy zarys rzutu budynku.
Warstwy osadnicze odsłonięto również na podwórzu
budynku przy ul.Marka 2 3 · V/ trakcie sprawowania nadzorów
uchwycono też kilka dołów chłonnych zlokalizowanych w obrę
bie budynków stanowiących obecnie Hotel Grand /ul.Sławkow
ska 5/7, ul.Solskiego 14/, które zawierały liczny materiał
ceramiczny, w tym często całe naczynia, datowany na okres
późnego średniowiecza. Pozostałe nadzorowane sondy wypeł
nione były warstwami nowożytnymi - nasypowymi aż do calca
/Plac Dominikański 2 - podwórze/ lub też zawierały jedynie
współczesne poziomy użytkowe /Plac Dominikański 2, ul. Wiś
lana' 2 - piwnice/.
Nadzór archeologiczny będzie kontynuowany.
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Kontynuowano całoroczny nadzór nad budowlanymi
ziemnymi pracami w kamienicy. Polegały one na wybieraniu
ziemi w poszczególnych pomieszczeniach w celu wykonania
piwnic i podbicia lub reperacji zniszczonych fundamentów
budynku. W trakcie kopania natrafiono na fragmenty kamien
nych murów wyznaczających, prawdopodobnie, pierwotny zarys
rzutu wcześniejszego budynku /obecny został postawiony w
1923 r./. Ponadto odsłonięto, trudne do zinterpretowania
na obecnym etapie badań, zbutwiałe pozostałości drewnianych
ścian? z desek /być może budynku gospodarczego/. W obrębie
obecnego rzutu kamienicy uchwycono kilka dołów chłonnych,
zgrupowanych przy murze zachodnim. Zabierały one materiał
datowany roboczo na późne średniowiecze i okres nowożytny
/XVI-XVII w./.
Stwierdzono także występowanie intensywnego osad
nictwa późnośredniowiecznego, którego pozostałością jest
brunatno-czama zbita warstwa gliniastej ziemi z dużą do-

