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ziom XVIII-wieczny wyznaczała nawierzchnia z luźno ułożonych kamieni 
wapiennych. Przeprowadzone w późniejszym czasie prace ziemne zniek 
ształciły proporcje obiektu.

Prace archeologiczne kamienicy Celejów sklej prowadzono w opar
ciu o dane zawarte w studium historycznym i wyniki badań architektonicz
nych. Założono trzy wykopy w sieni oraz jeden w obrębie obecnego w ejś
cia do kamienicy od strony u l.Sen atorsk iej. Celem eksploracji wykopów 
było:

- rozeznanie nawarstwień i określenie najstarszych poziomów użytko
wych sieni /wykopy 1-IH /;

- odsłonię cle 1 datowanie poziomów użytkowych w obrębie obecnego 
wejścia do kamienicy od u l.Sen atorsk iej. Odsłonięcie zewnętrznego 
lica fundamentu po lewej stronie portalu /otworu wejściowego/ i ewen
tualne stwierdzenie rozwarstwienia muru fundamentowego /wykop IV /;

- uzyskanie nowych źródeł do badań nad historią ębiektu, a więc ma
teriałów zabytkowych z poszczególnych warstw i określenie ich związ
ku z murami kamienicy i z fazami użytkowania terenu.

Należy stwierdzić:
1. N ajstarsze nawarstwienia w wykopach I i II /wykopy w sieni/ pocho

dzą z okresu późnego średniowiecza z XIV-XV wieku. Z tego okre
su brak jest jednak wyraźnie czytelnych poziomów użytkowych, a o 
istnieniu osadnictwa świadczą jedynie znalezione ułamki naczyń.

2. Analiza nawarstwień zwłaszcza w wykopie II i ich powiązanie z mu- 
rem piwnicy pozwala wnioskować, że najstarsze mury fundamento
we powstały zapewne w XVI wieku. Istniejący wtedy dom posiadał mu
rowaną piwnicę i izbę od frontu. Z tą fazą użytkowania obiektu wiąże

my kamienną konstrukcję pieca stwierdzoną w obrębie obecnej sieni - 
wówczas nic istn iejącej.
Kolejną fazę budowlaną poprzedzają prace, podczas których zlikwido-
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wano piec i przeprowadzono niwelację terenu, w wyniku czego uległ 
zmianie poziom użytkowy.

3. W wykopie IV zlokalizowanym w obrębie wejścia do kamienicy od 
u l.Senatorsk iej odkryto fundament, stwierdzając jego wyraźne ro z
warstwienie. Fakt ten wiązać należy z kolejnym etapem budowy, 
kiedy to do murowanego lub częściowo murowanego domu dobudowa
no sień i przebudowano obiekt na okazałą kamienicę.
W świetle uzyskanych materiałów prace te przeprowadzono w końcu 
XVI, a najpewniej w początkach XVII wieku.
Zwrócić należy uwagę, że w okresie budowy tej części prawdopo
dobnie nie planowano umieszczenia w ejścia od strony u l.S en a to rs
kie j i Wskazuje na to fakt odkrycia otworu /o  wymiarach 48 x 48 cm/ 
w szerokości fundamentu - po środku '  w ejścia do sieni. Sposób 
wykonania tego otworu, który łączy się z przesklepioną wnęką w we
wnętrznym licu fundamentu, wskazuje, że był on zapewne wiązany 
z okienkiem do istn iejącej lub projektowanej piwnicy. Otwór w fun
damencie został jednak rychło zasypany, a w jego zasypisku znale
ziono między innymi dobrze wykonanet profilowane kamienne obra
mienia.

Główne fazy budowy obiektu nie odbiegają w zasadzie od ustaleń doko
nanych przez H .Siudęra w trakcie badań architektonicznych.

W wyniku prac wykopaliskowych stwierdzono, że w obrębie obec
nego progu wejścia do kamienicy od u l.Senatorsk iej utwardzony po
ziom użytkowy z XVI wieku znajduje się na głębokości około 1,5 m. Po 
ziom późniejszy, XVII-wieczny związany już z funkcjonowaniem dobu
dowanej sieni, jest talże utwardzony płytami kamiennymi i znajduje się  
70 cm poniżej obecnego progu.

W oparciu o wyniki badań należy postulować możliwość obniżenia 
jezdni ulicy Senatorskiej, w obrębie kamienicy Celejowskiej, do po
ziomu historycznego z początków XVII wieku. Uzasadniają to następu
jące efekty:

a / uzyskane zostaną właściwe proporcje fasady kamienicy i portalu 
wejściowego, co będzie miało duże znaczenie dla urbanistyki tej 
części Kazim ierza,

b/ poziom jezdni i otoczenia kamienicy będzie miał uzasadnienie h is
toryczne,

c / odsłonięty zostanie historyczny, utrwalony kamiennymi płytami 
poziom wejścia do kamienicy.

Wykopaliska przy kamienicy Celejowskiej przyniosły niezbyt lic z 
ny materiał zabytkowy, który w zasadzie odnosi się  do dwu poziomów 
chronologicznych. N ajstarsze ułamki ceramiki pochodzą z okresu póź- 
ńego średniowiecza z X1V-XV wieku. Kolejny poziom chronologiczny - 
to ułamki naczyń i kafli z wieków od XVI do XVIII.


