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• Stanowisko II - położone przy skrzyżowaniu drogi prowadzącej 
przez Hutę Starą z drogą do Nowej Huty 1 L lp lc /bezpośrednio po jej 
lewej stronie/. Zajmuje nieznaczne wyniesienie terenowe /pole upraw
ne/ opadające ku południowi 1 południowemu zachodowi w kierunku 
Strugi a od północy otoczone łąkami. Wy eksplorowano powierzchnię 
obejmującą 262,5 m2. Na tle warstwy ciemnobrunatnego plasku w ró ż
nym stopniu przemieszanego ze spalenizną, z fragmentami polepy, ce
gieł, naczyń glinianych, bryłek surowca, spieków szklarskich, masy 
szklanej, donic l gotowych wyrobów szklanych ukazały s ię  dwa obiekty 
stanowiące pozostałości po fundamentach urządzeń produkcyjnych huty- 
piecach. Jeden z nich usytuowany na lln ll N-S kształtu w przybliżeniu 
nieregularnie prostokątnego długości 7,5 m szerokości 1,0 - 2,0 m 
ma postać mlsowatego zagłębienia do 0,45 m, w partii stropowej wy
pełnionego zbitą polepą, częściowo plaskiem brunatnym przemieszanym 
ze spalenizną, z grudkami polepy l  fragmentami cegieł a poniżej - 
przepalonym plaskiem barwy pomarańczowej. Miejscami wzdłuż boków 
obiektu zlokalizowano warstwy gliny 1 jeden dołek posłupowy z resztka
m i zbutwiałego drewna. Drugi obiekt odkryty w odległości 5, 5 m na E 
od pierwszego, usytuowany na osi E-W  kształtu nieregularnie owalnego 
o wymiarach 2, 5 x 3,0 m ma postać nieregularnego zagłębienia o miąż
szości 0 ,20- 0,40 m wypełnionego plaskiem przepalonym pomarańczo
wym, przemieszanym m iejscam i z plaskiem brunatnym, ciemnobrunat
nym, spalenizną, z grudkami polepy i cegieł.
Z obiektów odkrytych na stanowisku I i  II wydobyto liczny materiał 
źródłowy związany z działalnością produkcyjną hut.

Materiały uzyskane w trakcie prac wykopaliskowych są przecho
wywane w Katedrze Archeologii UAM,
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Prace prowadzono w rejonie usytuowanego po wschodniej s tro 
nie założenia, wjazdu na zamek. Kolejne wykopy badawcze: X , X II,
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X III oraz XV , XVI, X V III zlokalizowano w fosie oraz w miejscu wy
stępowania murowanych reliktów mostu 1 przedbramla.

Ustalono, że pierwotny most, wiodący do zamku, przedstawiał 
form ę mostu dwuprzęsłowego, wspartego na murowanych przyczółkach 
oraz - po środku - na fila rze . Długość jego wynosiła około 15,50 m. 
Odkryto takie fragment muru przedbramla, zamykającego od strony 
południowej dojazd do zamku, na odcinku między pierwotnym mostem 
a bramą zamkową. Most przerzucony był nad fosą odcinającą wzgórze 
zamkowe od ciągnącego si^  dalej na wschód płaskowyżu. Fosa ta wy
brana jeBt w epoce wapiennej /w eksplorowanych wykopach odsłonięto 
je j przeclwskarpę 1 fragment dna/. Głębokość fosy, w stosunku do jej 
obecnego dna, wynosi około 5,50 m. Dojazd do zamku złożoi^ z wy
żej przedstawionych elementów funkcjonował najprawdopodobniej już 
od początków XVI wieku. Po roku 1886 moBt uległ znacznym przek
ształceniom, Zasypana została przestrzeń odpowiadająca zachodniemu 
przęsłu mostu, a dawny fila r środkowy przejął odtąd funkcję przy
czółka zachodniego; owa forma jednoprzęsłowego mostu dotrwała do 
czasów nam współczesnych /w czasie dokonywania przebudowy mostu 
fosa była już zapewne prawie całkowicie zasypana/.

W wykopach zlokalizowanych przy zachowanych fragmentach mu
rów przedbramla odsłonięto partie fundamentowe tych murów. Ustalono 
przy tym, że odsadzka fundamentowa w południowym murze przedbra- 
mia znajduje się na głębokości około 0,15 m, natomiast w północnym - 
o około 0,40 m głębiej. Najwcześniejszy poziom użytkowy, na odcinku 
między muraml przedbramla, znajduje s ię  na głębokości około 0, 60 m. 
Dane te stanowią przesłanki do wyznaczenia pierwotnego poziomu do
jazdu do zamku, wskazując jednocześnie na przybliżoną wartość p ier
wotnego poziomu mostu.

Eksplorowano również wykop X I, zlokalizowany przy północnym 
murze kurtynowym, w północno-wschodnim narożniku dziedzińca za
chodniego, w sąsiedztwie kaplicy. Wykop założono tam dla wyjaśnie
nia ważnego węzła architektonicznego, głównie w związku z wysuwa
nymi w dokumentacji historycznej 1 w wyniku badań architektonicz
nych sugestiami odnośnie istnienia starszej baszty północnej, znajdu
jącej s ię  obecnie prawdopodobnie w obrębie Istniejącego ryzalitu pół
nocnego, W wyniku eksploracji wykopu odkryto dolne partie muru kur
tyny północnej oraz muru łączącego kurtynę z kaplicą. Jak stwierdzo
no ten ostatni mur rozwarstwiał stę w odległości około 3,50 m od 
południowego lica muru kurtynowego; w tym właśnie miejscu odsłonię
to, od zewnątrz, południowo-zachodni narożnik poszukiwanej dawnej 
baszty północnej, Okazało s ię  jednocześnie, że w dolnych partiach 
fundamentowych mur baszty wiąże się z murem kurtynowym, co prze
sądza o Ich jednoczasowoścl /głębokość posadowienia stopy fundamen
towej murów wynosi około 4,60 - 5,55 m/. Mur baszty 1 kurtyny, 
w dolnych partiach, pochodzą zapewne z X V I w. Na przedłużeniu za
chodniej ściany narożnika baszty, od południa, dostawiony jest mur 
kamienno-ceglany, wykonany bardzo niestarannie, posadowiony na 
głębokości około 2,45 m* z widocznym w górnej partii muru zagru- 
zowanym otworem o szerokości 1,45 m. Jest to zapewne mur z XVII w.
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W wykopie odsłonięto calec stwierdzając jego gwałtowne opadanie ku 
północy; w najwyższym punkcie znajduje s ię  on na głębokości około 
1,75 m . Najstarszy poziom użytkowy zaobserwowano na głębokości 
około 1,40 m - jest to warstwa kamieni wapiennych zawierająca 
ułamki ceram iki o cechach XV/XVI w ,, na głębokości około 1,0 m - 
najprawdopodobniej XVI-wteczny, wyżej zapewne XVI-XVII-w ieczny.

W celu rozstrzygnięcia kwestii Istnienia baszty północnej, syg
nalizowanej także wynikami badań w wykopie X I i  dla uchwycenia je j 
eweatualnych zarysów, podjęto eksplorację wykopu X IV, zlokalizowa
nego w obrębie wspomnianego ryzalitu północnego, przy jego zachod
niej ścianie. Rozpoczęcie eksploracji wykopu musiano poprzedzić 
dużymi pracami odgruzowawczyml w południowo-zachodniej c zę śc i 
ryzalitu. Prace te, poza tym, że odsłoniły pierwotne poziomy użytko
we w tym rejonie założenia, jak i szereg reliktów murów, uczytelniły 
również zarys uchwaconego w wykopie X I południowo-zachodniego na- 
róinika baszty północnej.

We wspomnianym wykopie X IV  odkryto północno-zachodni naroż
nik tej baszty. Ustalono, że je j wymiary zewnętrzne wynoszą około 
13,00 /N5/ x 13,00 /? EW/ m /przy grubości murów około 2,50 m/. 
Mury baszty północnej zostały wtórnie wykorzystane przy wznoszeniu 
ryzalitu północnego, obejmującego od północy i wschodu dawną basztę. 
We wnętrzu baszty, na głębokości 1 ,30- 1,50 m odkryto bruk kamien
ny, natomiast na głębokości około 1,00 m odsłonięto relikty posadzki 
ceramicznej, związanej już jednak z użytkowaniem pomieszczeń w przy
ziemiu ryzalitu. Przewiduje się dalszą eksplorację wykopu.

Materiały i dokumentacja znajdują s ię  w Pracowni Archeologicz
no-Konserwatorskiej P P  PKZ  w Lublinie.
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