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Badania prowadził mgr Czesław Franek« pod kierunkiem
doc. dr»bab. Jerzego Lodowakiego. Konsultent: prof, dr
bab. Jerzy Rozpędoweki. Finansował iKASzIT Politechniki
Wrocławskiej 1 KŁA w Wałbrzychu. Siódmy sezon badań. Za
mek średniowieczny /XIV-XV w./

Kontynuowano prace rozpoczęte w 1982 r. Skupiono alę na rozpoznaniu tzw. podzamcza. Na zamku
właściwym przystąpiono do robót murarskich.
.W efekcie prac na podzamczu «twierdzono, i« przez pewien okres czazti pełniło ono funkcję placu
budowy. Dowodem na to są odkryte skupiska zaprawy wapiennej oraz czystego wapna i w wykopie 1/87 pod
skupiskiem zaprawy 1 warstwy jałowego piasku wystąpiła warstwa czystego wapna,z kolei w wykopie 2/87
dwa poziomy zaprawy wapiennej przedzielone piaski^ 1 rumoszem skalnym.
Jak dotychczas nie uzyskano informacji, jktóre wskazywałyby na rodzaj zabudowy podzamcza* Warstwa kul
turowa z materiałem zabytkowym sugeruje, że zabudowa taka istniała, lecz miała charakter nietrwały
/budynki z drewna, szałasy itp-/*
Mimo wieloletnich badań zamku właściwego, dopiero w tym sezonie odkryto bramę znajdującą się
w południowo-wschodnim odcinku muru obwodowego w ządzedztwie wieży* Jaj małe rozmiary /210 x 185 cm/
każą przypuszczeń, że chodzi tu o bramę pomocniczą *- furtę, istniejącą niezależnie od niezschowanaj,
lecz dającej się w przybliżeniu zlokalizować bramy głównej.
Zakończono prace w ostatnim % wyróżnionych pomieszczeń, tf trakcie usuwania z piwnicy korzenia na poziemie użytkowym odkryto mały skarb składający się z 12 srebrnych monet - groszy praskich z czasów
Jana I Lukseaburcsyka /1310-1346/.
Monety wystąpiły w jednym skupisku stąd przypuszczenie, że pierwotnie'znajdowały się w sakiewcePodjęta na zamku roboty murarskie dały początek pracom zabezpieczającym. Ich afektem w perspek
tywie ma być zarysowanie w terenie całego rzutu zamku z wyeksponowaniem szczegółów jego architektury
/frag», sklepienie kolebkowego, wnęki ścienne, otwory okienna 1 drzwiowe/.
□zyskano kolejną partię materiału zabytkowego: fragmenty ceramiki, przedmioty z żelaza, mater
iał kostny t nieliczna ułamki szkła. Ceramika to fragmenty naczyń obtaczanych wypalonych w atmosferze
utleniającej zdobionych żłobkami i pasami czerwonej farby, tfśród wyrobów z żelaza dominują: gwoździe,
groty, podkowy, bodice ostróg, sprzączki i okucia. I kości wykonane były okładziny, a z rogu guzik.
Do najcenniejszych zabytków należą: 12 |srebrnych monet, plakietka z brązu wyobrażająca prawdopodob
nie mitrę w kombinacji z koroną zwieńczoną gwiazdą, a z żelaza: klucz, świder oraz kolejny egzemplarz
•grzebła.
Planowane dalsze badania zamku podporządkowane zostaną praco» zabezpieczającym-
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Polska Akademia Nauk
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V badaniach prowadzonych przez doc. dr, Mariana Głoska
uczestniczyłli dr Magdalena Blomberg oraz mgr Witold
Śwtętosławski /autor sprawozdania/. Finansował WKZ w
Piotrkowie Trybunał«kim, czwarty sezon badań. Dwór
pói noś redntowteczny,

Po jednorocznej przerwie wznowiono badania, których celem było uściślenie chronologii obiektu,
ustalenie niektórych szczegółów jego rozplanowania oraz wyjaśnienie kwestii wcześniejszego osadnictwa
na tym miejscu.
Dzięki badaniom udało się uzupełnić dotychczasową wiedzę o planie, na którym wzniesiono dwór,
odsłaniając и.in, dwie dotąd nieznane przypory - w środku ściany północnej oraz przy Ścianie zachod
niej w pobliżu południowo - zachodniego naróżnika. Uchwycono pozostałości osadnictwa bezpośrednio pc-
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przedtającego powstanie obiektu murowanego, Ślady ta zachowały etę w narożnik« między «мгеж zachod
ni« budynku

a

ryzalit««, w postaci retit*k dwóch warstw kulturowych* weretwy polepy i zalegającej

pod nią przepaloną próchnicą z węglami drzewnymi* Nawarztwlenla te, zawierające materiał ceramiczny
wstępnie datowany głównie na XIV w,, przecięte zoateły przez wykop fundamentowy muru. Stratygrafia
tych warstw pozwala wysunąć przypuszczenie, lż są ona pozostałością Istniejącego t« w XIV w. gródka
в toiłowatego.
Natomiast stratygrafia nawarstwień bezpośrednio związanych z hodowlą murowaną oraz materiał
zabytkowy wiązany z czasem jej funkcjonowanie, składający się głównie z nielicznych ułamków ceramiki
i kafli /w tym duly kafel ze »ceną "Chryatus w Ogrójcu"/,
wzniesiono w XV w.

zdają aią wskazywać,

la dwdr murowany

L poddano go gruntownemu remontowi w XVI.

t

Analiza architektoniczna zachowanych partii murów pozwoliła na podjęcie prdby rekonatrukcji
rysunkowej poszczególnych fragmentów ścian budynku oraz ustalanie rodzajów sklepień pomieszczeń pierw
szej kondygnacji.
Dwa wykopy sondażowe umiejscowiono również nt wela, znajdującym »ią kilkanaście metrów na półnóc
od obiektu. Stwierdzono, ia wal usypano podczas wydobywania miejscowego kamisnla wapiennego, w jego
wnętrzu pod współczesną próchnicą 1 warstwą luźnych kamieni. Stanowiących jądro wału, natrafiono na
poziom użytkowy, z którego pochodziło kilka ułamków ceramiki datowanych na XIV w.
Badania archeologiczna obiektu zostały zakończone, choć niezbędny jest jeszcze fachowy nadzór
nad zaplanowanym na najbliższe lata zabezpieczeń ira istniejących murów przez ekipą budowlaną.
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Badania prowadził óoc. dr hab. Laszek. K«jzet. Finansował
Wkt w Sieradz«. Pierwszy sezon badań. Późnośredniowieczny
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folwark królewski i wieża na kopcu* stacja Władysława
Jagiełły.

PodsleradJ.ka Bródnie, położona jest na brodzie nad wartą w okolicy zbiornika Jeziorska.
Przedmiotem badań był a tożkowy nasyp, s takie przyległy do niego od wschodu teren dwóch podwór
ców gospodarstw rolnych, gdzie mieściła się zabudowa folwarku.

Przebadano 7 wykopów o Łącznej powierz

chni 4i,5 ii3, zgromadzono około 2(00 fragmentów naczyń glinianych oraz niewielką ilość Innych zabytków*
kości zwierzęco, kafle piecowe, przedmioty żelazne, brązowe,

fragmenty szkła Itp,

Pięć wykopów ulokowano n« górnej podstawie stożkowego nasypu* Stwierdzono, że od połowy XIV do
połowy XV w. funkcjonował tam budynek « -iowy o wymiarach 5,J x 5,3 m z .dok le joną' Od zachodu dobudówką
/ 1,4 x 3,7 «/, która prawdopodobnie mieści ta ciągi komunikacyjne do Izby dolnej zagłębionej na około
] » poniżej ówczesnej powierzchni gruntu 1 górna). Budynek ten został opuszczony, lecz stał jeszcze do
XVI w , # kiedy to /ptzed 1564 г./ u Legł gwałtownemu pożarowi.
Natomiast królewski folwark /2 wykopy/ funkcjonował nieprzerwanie od początku Xlv óo końca XVitt w.
kiedy jako Ł*v,'dobra rządowe był wydzierżawiany kolejnym posiadaciom.
Praca doprowadziły do określenia chronologii funkcjonowania obu elementów zespołu osadniczego 1
poznania formy bu dy nk u na kopcu.

I powodu Intensywnego użytkowania terenu dawnego folwarku nie м

И w o ici rozszerzenia zakresu prac wykopaliskowych.
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Sprawozdanie z prac ptztcbowyvane jest w Archiwum Wojewódzkiego Konserwatora zabytków w Sieradzu,
gdzie też po opracowaniu przekazana będzie dokumentacja i materiały zabytkowe, Badania zostały zakoń
czone.
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