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U niw ersytet Łódzki K atedra Archeologii

Badania prowadził prof, dr hab. Leszek Kej zer z grupą studentów
archeologii z Łodzi i Warszawy. Finansowane przez Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków we Włocławku. Trzeci sezon badań. Zamek
królewski.
Kontynuowano badania rozpoczęte w 1989 r. Wytyczono i wyeksplorowano 12 wyko
pów badawczych (DÎ-XX) o łącznej powierzchni 100,25 m i orientacyjnej kubaturze
180 m3. Zgromadzono (ujęty w 160 numerów inwentarzowych) spory zbiór zabytków
ruchomych (9756), na który składa się 8544 fragm. ceramiki późnośredniowiecznej
i wczesnonowożytnej, 798 destruktów kości zwierzęcych oraz niewielkie zbiory kafli pieco
wych, szkła, amorficznych i silnie skorodowanych przedmiotów żelaznych itp. Korzystając
z wykopu budowlanego pozyskano także 299 fragm. ceramiki z terenu miasta.
Wykopy zlokalizowano na zewnętrznym obwodzie zamku i na jego dziedzińcu. Wykopy
IX, X i XI ulokowano na zewnętrznym obwodzie murów obwodowych zamku w celu prze
śledzenia relacji między rozebranymi murami gotyckimi i murowanymi na ich dolne partie
murami wzniesionymi ok. 1800 r. W narożniku północno-zachodnim zamku znaleziono
relikt przypory-ławy z eratyków. Wykopy XII, XIII, XIV XVI i XVIII ulokowano we
wschodniej partii dziedzińca. Zbadano w nich stan zniszczenia nawarstwień kulturowych
i odkryto 2 przypory, dopierające południowo-wschodni narożnik domu zamkowego.
W wykopach XV i XX prześledzono przebieg nieznanego muru gotyckiego, odchodzącego
od zachodniego m uru ku środkowi dziedzińca. W wykopie XIX odkryto relikty gotyckiego
budynku bramnego, opartego o narożnik północno-wschodni murów obwodowych. Na
poziomie fundamentów izdebka bram na miała wymiary 1,8 x 1,8 m.
Do czasu zakończenia prac terenowych i opracowania ich wyników dokumentacja
i materiały przechowywane będą w Katedrze Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego.
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P racow nie K onserw acji Zabytków
w Poznaniu Sp. z o. o. Pracownia Naukowo-Badawcza

Badania prowadzili mgr mgr Janusz Pietrzak i Piotr Wawrzyniak
{autor sprawozdania). Finansowane przez Muzeum Narodowe w Po
znaniu. Trzeci sezon badań. Dwór, później pałac — 2 pot. XV-XX w.
Badania prowadzono w piwnicach północnego skrzydła pałacu i na zewnątrz przy
ścianach obwodowych budynku. Łącznie wyeksplorowano ok. 65 m ziemi z 14 wykopów
(nr I-XIV/91) o łącznej powierzchni ok. 45,3 m i gł. dochodzącej do 2,5 m.
W wykopach piwnicznych I, III i XI/91, a także ΠΙ/90 zlokalizowano doskonale zacho
wane relikty drewnianego budynku o konstrukcji sumikowo-łątkowej i wymiarach
w przybliżeniu 10 x 4,1 m. Budowlę wydatowano wstępnie na 2 poł. XV w. i określono jako

