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POŚWIĘCONA PROBLEMATYCE ZAMKÓW  ŚLĄSKICHSESJA ARCHEOLOGICZNA

W dniach 24-25 października 1989 r. 
odbyła się w Łodzi, zorganizowana 
staraniem tamtejszego oddziału PKZ, 
sesja archeologiczna, poświęcona prob
lemom badawczym i konserwatorskim 
zamków śląskich. Organizatorem sesji 
była Pracownia Archeologiczno-Konser
watorska tegoż oddziału, prowadząca od 
wielu lat badania archeologiczne, popar
te badaniami architektonicznymi zamku 
książęcego w Raciborzu, jak również 
miast na pograniczu śląska i Polski 
środkowej (np. Byczyna).
Sesja zgromadziła wybitnych badaczy 
-  historyków architektury obronnej z śro
dowisk śląskich, szczególnie wrocławs
kiego, oraz łódzkiego, gdzie badania 
zamków prowadzą głównie archeolodzy 
z Instytutu Historii Kultury Materialnej 
PAN, uniwersytetu i PKZ, a także

z innych placówek badawczych i konser
watorskich.
Obrady otworzył referat doc. dr. hab. T. 
Poklewskiego pt. Zamek jako przedmiot 
badań archeologicznych. Autor tego 
referatu przedstawił problematykę tego 
rodzaju założeń obronnych z punktu 
widzenia współczesnego warsztatu nau
kowego archeologa -  badacza architek
tury. Omówił też przydatność i możliwo
ści archeologii w tych badaniach.
Prof. dr hab. arch. J. Rozpędowski 
zaprezentował genezę, rozwój i stan 
badań zamków dolnośląskich. Interesu
jącym poszerzeniem tego wystąpienia 
były referaty dr. J. Romanowa pt. 
Z badań nad zamkami śląskimi oraz mgr 
Cz. Francke pt. Zamki Ziemi Kłodzkiej 
w świetle nowych badań. Następnie doc. 
dr hab. J. Lodowski omówił wyniki

badań zamku w Bardzie śląskim, mgr J. 
Pierzak -  zamku biskupiego w Sławko
wie, a mgr B. Muzolf -  wyniki badań 
zamku w Raciborzu. Zabrakło, niestety, 
zgłoszonych wcześniej referatów po
święconych zamkom w Opolu i Wrocła
wiu oraz wystąpienia na temat obwaro
wań miejskich na Śląsku. Należy wyrazić 
nadzieję, że zostaną one zamieszczone 
w zapowiedzianej publikacji prezentują
cej materiały sesji.
Istotnym uzupełnieniem obrad była pre
zentacja -  podczas objazdu -  wyników 
badań oraz prac konserwatorskich zamku 
w Bolesławcu, stanu zachowania fortali- 
cji w Dankowie, terenu wykopalisk 
i obwarowań miejskich i zabytkowej 
architektury Byczyny i Wielunia.
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