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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 kaszycową. Tworzyły Ją drewniane belki, leżące równolegle do muru, 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

rozrzucone w mierzwie różnorodne elementy drewniane, w więk
szości nie obrobione. Brak było przy tym wszelkich pozosta
łości cegły lub zhprawy. Warstwa ta kończyła się ц góry pa
smem spalenizny. W następnym okresie w XIV wieku na warstwie
tej posadowione zostały dwa mury ceglane o szerokości 0,48 m
biegnące równolegle względem siebie, w odległości 2,30 m ze
wschodu na zachód* Z jednym z nich związany był Jakby komin,
rozebrany niemal do samego spodu. Pożar,, który w XV wieku
zniszczył budowlę, do której należały oba mury, pozostawił
2Q. cm grubą warstwę, zawierającą m,ln. profilowane cegły.
Wyżej, na wysokości 1,86 m, odsłonięto kamienny bruk i reszt
ki opartego na nim kolebkowego sklepienia - pozostałość duże
go, niskiego pieca /7/, zbudowanego między tymi murami w okre
sie nowożytnym
Ostatni wykop VIII-h usytuowano na podwórzu kamie
niczki Zamkowa 7, Jako kontynuację badań z 1979 r. Odsłonięto
w nim zachodni koniec znanego już wcześniej średniowiecznego
muru, który biegł ze wschodu na zachód środkiem tej działki.
Także w t y m wykopie stwierdzono występowanie leżącej na.calcu,
ΧΙΙΙ-wiecznej warstwy osadniczej, zawierającej elementy: drew
niane przy równoczesnym braku cegły i zaprawy. Spośród znale
zionych zabytków zwracają uwagę kościane relikty z warsztatu
rogowiarakiego. Strop tej warstwy został przypuszczalnie
zniszczony i obecnie sięga on do wysokości 1 m.
Przewiduje się kontynuację badań.
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Systematyczne prace wykopaliskowe zakończone zosta
ły w ubiegłym sezonie. Przedstawiane,stanowią zatem badania
uzupełniające. Y/ykonanie ich umożliwił postęp budowlanych
robót konserwatorskich, gdyż udostępnione zostały do poszuki
wań niektóre części obiektu. Dzięki temu założyó można było
wykop, który miał na celu ostateczne rozpoznanie rejonu połą
czenia nawy korpusu szpitala ze zlokalizowaną od wschodu kap
licą. Stwierdzono w nim, iż ceglana posadzka we wschodniej
części nawy z początku XVI wieku ułożona była tylko do linii
łuku tęczowego kaplicy i zakończona
tym miejscu rolką z
cegieł. Ma resztki ceglanych posadzek pochodzących z pierszego
założenia szpitala natrafiono też, w dotychczas niedostępnych
badaniom, dwóch środkowych pomieszczeniach północnego ciągu
cel. Zróżnicowanie sposobu układu cegieł w tych posadzkach
potwierdziło wcześniejsze obserwacje o prawdopodobnie większej

