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Prace archeologiczne prowadzone w listopadzie i grudniu 2005 roku



Starówka z lotu ptaka, na pierwszym planie wi-
doczny Zamek Królewski. Żółte kółko wskazuje 
obszar prowadzenia badań wykopaliskowych. 
Zdjęcie ze zbiorów Archiwum Stołecznego Kon-
serwatora Zabytków, fot. Wiesław Stępień.

Badania na Placu Zamkowym na zlecenie 
Stołecznego Konserwatora Zabytków pro-

wadzili archeolodzy z Oddziału w Warszawie 
Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Pol-
skich. Stowarzyszenie skupia ponad 90 naukow-
ców z różnych instytucji i firm badawczych z ob-
szaru całego Mazowsza. Pracami kierował mgr  
Ryszard Cędrowski, a współpracowali z nim: 
mgr Katarzyna Meyza z Muzeum Historycznego 
m. st. Warszawy oraz mgr Hanna Pilcicka-Ciu-
ra z Państwowego Muzeum Archeologicznego  
w Warszawie.

Wyjątkowe usytuowanie wykopu (okrągła 
donica po rosnącym na Placu Zamkowym drze-
wie) i stała obecność mieszkańców oraz tury-
stów sprawiały, że badania prowadzono pod 
bacznym okiem obserwatorów. Zainteresowa-
nie pogłębiała obecność mediów praktycznie 
podczas całego, trwającego sześć tygodni, pro-
cesu badawczego. Po raz pierwszy w historii 
badań dawnej Warszawy wyniki prac udostęp-
niano bezpośrednio w postaci kroniki wykopa-
lisk, prezentowanej codziennie na ażurowym 
ogrodzeniu wykopu. Media, oprócz codzien-
nych relacji, miały dostęp do wydobywanych 
zabytków archeologicznych oraz zapoznawały 
się na konferencjach prasowych z hipotezami  

i rekonstrukcjami prowadzonymi na gorąco 
przez badaczy. 

Wszystko to spowodowało ogromne zainte-
resowanie społeczeństwa najdawniejszą prze-
szłością Warszawy, a częściową odpowiedzią 
na to zjawisko jest prezentowany folder, będący 
zwiastunem przygotowywanej szerszej, popu-
larnej publikacji wyników badań archeologicz-
nych i architektonicznych rejonu Starego Mia-
sta. 

Korzystając z okazji pragniemy podzię-
kować organizatorowi badań: Stołecznemu 
Konserwatorowi Zabytków, Państwowemu Mu-
zeum Archeologicznemu w Warszawie (które 
przeprowadziło konserwację odnalezionych 
zabytków), a także kolegom z Zamku Królew-
skiego w Warszawie i Muzeum Historycznego  
m. st. Warszawy za merytoryczne wsparcie 
badań oraz wszystkim mieszkańcom i gościom 
Stolicy, których życzliwe zainteresowanie sta-
nowiło stymulację naszych prac badawczych.

Prezes Oddziału w Warszawie SNAP
Wojciech Borkowski



ARCHEOLOGICZNE BADANIA WYKOPALISKOWE

PLAC ZAMKOWY W WARSZAWIE

Badania wykopaliskowe prowadziło Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich 
Oddział w Warszawie.

Zleceniodawcą prac było Miasto Stołeczne Warszawa reprezentowane przez Biuro 
Stołecznego Konserwatora Zabytków w Warszawie.

Badaniami terenowymi kierował Ryszard Cędrowski, a współpracowały z nim Katarzyna 
Meyza i Hanna Pilcicka-Ciura.

Rejon Placu Zamkowego objęty jest ścisłą ochroną konserwatorską, w związku 
z tym każdą ingerencję w warstwy ziemne muszą poprzedzić badania archeologiczne. 
W miejscu, w którym do niedawna rosła topola, nie prowadzono dotychczas wykopalisk. 
Obecnie, przed planowanym zasadzeniem nowego drzewa niezbędne okazało się prze-
prowadzenie prac archeologicznych.

Kolejne etapy badań na Placu Zamkowym w Warszawie, po lewej 
stronie widoczny profil NW-SE uzyskany w trakcie eksploracji donicy.



CEL I ZAKRES BADAŃ

Za cel badań obrano przebadanie metodami archeologicznymi bloku warstw ziemi (w tak zwanej donicy, 
wokół rosnącego tam dawniej drzewa), pozostawionych w trakcie obniżania poziomu powierzchni Placu Zam-
kowego w 1977 roku.

Drzewo, dziko rosnąca topola, wyrosła 50 lat temu na gruzach miasta, obok zburzonego Zamku Królewskiego 
i stało się symbolem Warszawy, odradzającej się ze zgliszcz II Wojny Światowej.

Sposób traktowania drzewa spowodował, że nigdy w jego najbliższym otoczeniu nie prowadzono żadnych robót 
ziemnych. W czasie obniżania powierzchni placu, pozostawiono bryłę ziemi chroniącą korzenie, zabezpieczając 
ją betonowym pierścieniem.

Po obumarciu drzewa i jego wycięciu, pod powierzchnią ziemi pozostał system korzeniowy, oplatający 
pozostałości dawnej zabudowy tego terenu.

Na planie historycznym z 1809 roku, wykonanym na podstawie pomiaru przez H. Szpilowskiego, tam gdzie 
rosła topola widoczne były mury pomieszczeń kordegardy opisanej w Inwentarzu Zamkowym z 1769 roku, a za 
nią – sześcioboczny budynek stykający się narożnikiem z północno-zachodnią częścią Zamku.

Prace archeologiczne prowadzone przy odbudowie Zamku Królewskiego w latach 1971-1972, w miejscu znanej 
z planu sześciobocznej budowli, miały na celu odnalezienie gotyckiej kaplicy pod wezwaniem św. Małgorzaty. 
Poważne zniszczenia tego terenu spowodowały, że nie natrafiono na relikty tej budowli. W otoczeniu drzewa, 
po jego południowo-wschodniej stronie, przy elewacji Zamku odkryto wówczas piwnicę Kancelarii Sądów Ziem-
skich z przełomu XVI i XV wieku. Po zachodniej jego stronie pod brukiem zachowane są nadal XVII-wieczne pi-
wnice kramów Tytusa Liviusza Burattiniego, znane z Inwentarza Zamkowego (1769 r.) jako kamienica Płochockich 
– częściowo przebadane archeologicznie podczas obniżania powierzchni Placu Zamkowego w 1977 roku.

W trakcie badań archeologicznych kamienicy Płochockich nie zostały wyjaśnione charakter i chronologia jej 
ściany wschodniej. Nieznane jest także datowanie budynku określanego jako kordegarda.

Katarzyna Meyza

Plan powierzchni wykopu w jed-
nym sektorze narysowany przez 
Małgorzatę Cędrowską. Kolorem czerw-
onym zaznaczono pozostałości muru, 
brązowym zaś warstwy, jamy, rowy 
i inne wkopy.

Narzędzia wykorzystywane podczas 
pracy archeologów na wykopie.



Badania archeologiczne na Placu Zamkowym  
(lata 70.). W oddali – przy zachodniej fasadzie 
Zamku – widoczna topola, którą obramowano 
wówczas kamienną donicą. Zdjęcie ze zbiorów 
Działu Archeologicznego Muzeum Historycznego 
m. st. Warszawy.

Badania archeologiczne prowadzone 
późną jesienią 2005 roku w miejscu po 
wyciętej topoli uzupełniały prace wyko-
paliskowe prowadzone tu w latach 1971-
-1977 .

Najważniejszym dotychczas odkryciem 
archeologicznym, które miało miejsce na 
Placu Zamkowym było znalezienie w 1977 
roku konstrukcji ceglanego mostu przed-
bramia Bramy Krakowskiej pochodzącego 
z XV–XVI w. oraz zabudowy XVII-wiecz-
nej. Most przedbramia nie był znany  
z przekazów historycznych (źródeł pisa-
nych i rycin). Dzięki dużemu zainteresowa-
niu społeczeństwa został on zrekonstru-
owany i odbudowany przez władze miasta 
na podstawie znalezisk archeologicznych.

W 1971 roku, przed przystąpieniem do 
odbudowy Zamku Królewskiego, przepro-

Co dotychczas znaleziono na Placu Zamkowym?
Katarzyna Meyza

wadzono tu duże badania archeologiczne. 
Na Placu Zamkowym, w części wykopów 
położonych na południe od nieistniejącej 
Wieży Zegarowej Zamku odkryto relikty 
zabudowy z XVI w. W części północnej wy-
kopów, na wprost wylotu ul. Świętojańskiej 
odsłonięto mury gotyckiej piwnicy, znanej 
ze źródeł historycznych z 1431 roku jako 
Kancelaria Sądów Ziemskich zwana też 
„szopą”. W latach 1604-1605, na tej samej 
działce, wybudowano zachodnią elewację 
Zamku Królewskiego przecinając ukosem 
piwnicę Kancelarii. Część starych piwnic, 
które znalazły się poza Zamkiem połą-
czono przejściem z nowymi i dzięki temu 
piwnice średniowieczne użytkowane były 
aż do lat dwudziestych XX w. 

W pobliżu ściany północno-zachodniej 
piwnicy Kancelarii Sądów Ziemskich arche- 

olodzy odkryli pozostałości dwóch pale-
nisk. Znaleziono w nich ułamki naczyń 
glinianych z przełomu XIV i XV wieku.

W okresie panowania Wazów, na 
terenie obecnego Placu Zamkowego, 
po jego zachodniej stronie utworzono 
dodatkowy dziedziniec tzw. Dziedziniec 
Przedni, zwany również Stajennym. 
Pomiędzy miastem a Zamkiem stanę-
ły wtedy nowe budynki: na południu 
Apteka Królewska, dalej: Brama Świę-
tojańska (u wylotu ul. Piwnej ) i kramy 
T. L. Burattiniego, zamykające wylot ul. 
Świętojańskiej.

Miejsce z rosnącą topolą nie było 
badane w latach 1971-1977. Prace  
w tym obrębie ograniczyły się wyłącznie 
do zabezpieczenia drzewa kamiennym 
murkiem, czyli tak zwaną „donicą”.



Pradzieje:
młodsza epoka 

kamienia
ok. 3000 p.n.e.

Podczas badań wykopaliska zwiedziły między innymi: uczennice Gimnazjum Sióstr Zmartwychwstanek w Warszawie oraz liczni dziennikarze i fotoreporterzy.

Calec
– warstwa 

nienaruszona 

Humus pierwotny 
czyli naturalna 

warstwa 
ziemi uprawnej, 
wytworzona z 
obumarłych 
i zgniłych 

fragmentów 
organicznych 

(rośliny, drobne 
zwierzęta, itp.)

Pozostałości po 
użytkowaniu w 

XIV wieku

Pozostałości po 
użytkowaniu w 
XVI w. i pocz. 

XVII w.

Warstwy niwela-
cyjne i budowlane 
z 1. poł. XVII w.

Warstwa stabili-
zacyjna podłogi w 
Stajni Królewskiej 

w 2. poł. XVII i 
XVIII w.

PRZEKRÓJ PIONOWY (PROFIL) PRZEZ NAWARSTWIENIA POWSTAŁE PRZEZ LATA, POPROWADZONY WZDŁUŻ ŚREDNICY DONICY

Na widocznym profilu możemy śledzić kolejne nawarstwienia odpowiadające następującym po sobie okresom użytkowania tego terenu (patrz tabelka obok). Jak widać, każda działalność 
człowieka w terenie pozostawia po sobie ślady w postaci różnego zabarwienia ziemi. Gleba jest przeważnie tym ciemniejsza (czarniejsza), im intensywniej była użytkowana. Doskonale ilustruje 
to poniższy profil, gdzie warstwa z młodszej epoki kamienia jest o wiele jaśniejsza od intensywnie użytkowanej warstwy średniowiecznej z XV wieku. Zauważyć też można, że warstwy nam 
współczesne są ułożone na samej górze – kopiąc w głąb ziemi cofamy się w czasie.

Warstwy niwe-
lacyjne z pocz. 
XIX w. i poziom 

użytkowania 
z XIX-XX w.

Pozostałości po 
użytkowaniu w 

XV wieku

Poziom utwar-
dzenia terenu w 

pocz. XVI w.

Współczesność:
obudowa donicy 
topoli (1977 r.)



Archeolog Ryszard Cędrowski pokazuje ślady 
po słupach widoczne w odsłoniętym profilu.

W czasie badań archeologicznych prze-
prowadzonych wewnątrz kamiennej „donicy”, 
umiejscowionej w północnym narożniku Placu 
Zamkowego oprócz poziomów użytkowania 
z czasów współczesnych, wypełnisk wkopów 
związanych z dzisiejszą infrastrukturą i nawar-
stwień zniszczonych przez korzenie rosnącego 
tam drzewa, stwierdzono nienaruszone pozo-
stałości osadnicze od starożytności po począ-
tek XIX w.

Najwcześniejszymi śladami osadnictwa 
są fragmenty naczyń neolitycznych sprzed ok. 
5000 lat, które zostały znalezione w stropie 
warstw piasku calcowego. 

Powyżej, w warstwach humusu stwierdzono 
nieliczne fragmenty naczyń glinianych z XIV 

– XV w. , co świadczy o tym, że w owym okresie 
miejsce to nie było intensywnie wykorzystywa-
ne gospodarczo. Znalezione tam pozostałości 
gruzu i zaprawy wapiennej wskazują na wzno-
szenie murowanych budynków w najbliższej 
okolicy. 

W warstwach z początku XVI w. znaleziono 
ślady po stabilizacji powierzchni terenu poprzez 
wyłożenie jej gliną i warstwą ziemi zmieszanej 
z gruzem ceglanym. W tym okresie zbudowano 
drewniany pomost opierający się na słupach, 
które wstawiono w wykopany wcześniej rów. 
Pomost poprowadzono między ul. Świętojańską 
(platea Castrensis) a budynkiem, który identyfi-
kuje się z Kancelarią Sądów Ziemskich. Pozo-
stałości tej gotyckiej budowli zachowały się przy 
ścianie i w obrębie piwnic zachodniego skrzydła 
Zamku Królewskiego.

W okresie użytkowania pomostu, od XVI  
do 1. poł. XVII w., obszar, który później obej-
mowała „donica” wykorzystywano jako podwó-

Wyniki  prac  wykopalisko-
wych przeprowadzonych   
w obrębie „donicy” w pół-
nocnym narożniku Placu 
Zamkowego  w  Warszawie

Ryszard Cędrowski 

LEGENDA do rysunku z rekonstrukcją planu zabudowy od XV do XVII w. na Placu Zam-
kowym w Warszawie: A. Pomost drewniany od XVI do początków XVII w.; B. Mur cegla-
ny (obramowanie kanału) – fundamentowanie z XVII i XVIII w.; C. Budynek ceglany 
istniejący od 1. poł. XVII w. do początków XIX w. (kamienica Burattiniego – Płochockich);  
D. Mansjonaria – budynek zbudowany przed 1478 r.; E. Mansjonaria – dobudowa po 1526 
r.; F. Mansjonaria – zabudowane podwórko w 2. poł. XVI i XVII w.; G. Teren zabudowany na-
leżący do Mansjonarii prawdopodobnie od XVI w. do pocz. XX w.; H. Kaplica św. Małgorzaty 
(lokalizacja na podstawie ryciny z 1741 r.), zapewne od końca XIV w. do początków XIX w.; 
I. Lico ścian Zamku - od początku XVII w.; K. Budynek ceglany identyfikowany z Kancelarią 
Sądów Ziemskich istniejący od początku XV do połowy XVI w.

rze działki dygnitarzy książęcych i królewskich. 
W nawarstwieniach z tego czasu stwierdzo-
no występowanie gruzu, który można wiązać  
z budową zachodniego skrzydła Zamku w pocz. 
XVII w., lub z powstaniem obmurowania kanału 
przebiegającego wzdłuż ul. Świętojańskiej. Mur 
ten w XVII-XVIII w. posłużył jako fundament 
ściany murowanej kamienicy, która była wła-
snością T. L. Burattiniego (2. poł. XVII w.) i Pło-
chockich (XVIII w.).

Od 2. poł. XVII do XVIII w. teren, o którym 
mówimy, znajdował się wewnątrz drewniane-
go budynku Stajni Królewskiej, która została 
dobudowana do wschodniej ściany kamienicy  
T. L. Burattiniego. Z elementów konstrukcyjnych 
stajni odkryto pozostałości po trzech słupach 
drewnianych, gliniany poziom stabilizacji pod-
łogi oraz ceglaną podstawę pieca grzewczego. 
W jednej z jam usytuowanej przy bazie pieca 
znaleziono liczne fragmenty kafli płytowych  
z 2. połowy XVII w.

W początkach XIX w. murowana zabudowa 
oraz stajnie uległy rozbiórce (1818), a pusty te-
ren stał się północną strefą Placu Zamkowego. 
Na badanym obszarze w wieku XIX i w 1. poł. 
XX znajdował się bruk kamienny. Był on okreso-
wo zrywany (1862) i ponownie naprawiany

W 2. połowie XX w. rosła tam topola, którą 
w 1977 r. otoczono kamienną „donicą”. Drzewo 
uschło, a pozostały pień został ścięty w 2005 r. 



Z rejonu Placu Zamkowego i całego Starego 
Miasta w Warszawie dysponujemy znikomą iloś- 
cią informacji o starożytnym osadnictwie. Naj-
starsze znaleziska pochodzące z terenu 
Zamku Królewskiego, datowane na sze- 
roko rozumianą epokę kamienia, prze-
chowywane są w Państwowym Muze- 
um Archeologicznym w Warszawie. 
Jest to zespół 16 zabytków krzemien-
nych (2 narzędzia i 14 form półsurow-
ca – wiórów i odłupków). 

Podczas odgruzowywania po Pow- 
staniu Warszawskim rejonu ka-
tedry na Starym Mieście, w po-
czątkach 1945 roku, odkryto 
kamienny przedmiot, kształtu 
motykowatego, określony 
jako narzędzie z wczesnych 
faz młodszej epoki kamienia 
(2. poł. V – 1. poł. IV tysiącle-
cia przed naszą erą).

Na połowę II tysiąclecia 
p.n.e. datowany jest topór 
kamienny odkryty w trakcie 
odgruzowywania po II wojnie 
światowej ulicy Freta. W tym 
przypadku istnieje jednak pytanie, 
czy okaz ten nie jest elementem 
zniszczonego zbioru współczesne-
go kolekcjonera? Pozostanie ono już 
jednak bez odpowiedzi.

W archiwaliach i literaturze fachowej 
istnieją wzmianki o odkryciu w 1819 roku, 
w trakcie budowy tarasu zamkowego, naczyń 

– urn ze spalonymi szczątkami ludzkimi, przy-
krywanymi dużymi „kloszami” glinianymi (V–III 
wiek p.n.e.)

Starożytne osadnictwo w rejonie Starego Miasta  
w Warszawie

W sprawozdaniach z badań archeologicz-
nych prowadzonych na Trasie Wschód – Za-
chód w Warszawie w 1948 roku znajdują się 

informacje o natrafieniu przy Krakow-
skim Przedmieściu 87, naprzeciwko 
kamienicy Prażmowskich, na warstwę 
kulturową „dawno nie ruszaną”, rozbi-
te naczynie, uznane za pochodzące  
z czasów przedhistorycznych i spalo-
ne kości ludzkie.

W 1949 roku w prasie warszaw-
skiej („Rzeczpospolita”, „Ekspress 
Wieczorny”) ukazały się artykuły  

o odkryciu urn przy robotach 
ziemnych związanych z funda-

mentami schodów ruchomych 
na Trasie W-Z. Brakuje jed-
nak bliższych określeń na-
ukowych dotyczących tych 
znalezisk.

Niezbyt duża liczba 
faktów archeologicznych 

świadczących o starożytnym 
osadnictwie w obrębie war-

szawskiego Starego Miasta 
wynika z pewnością z ogrom-

nych zniszczeń tego rejonu spo-
wodowanych wojnami, jak również 

intensywnymi pracami budowlanymi, 
zarówno średniowiecznymi, jak i no-

wożytnymi. Dlatego też olbrzymie zna-
czenie ma odkrycie fragmentów ceramiki 

lepionej ręcznie w trakcie badań wykopalis- 
kowych „donicy” na Placu Zamkowym przepro-
wadzonych przez Oddział w Warszawie Stowa-
rzyszenia Naukowego Archeologów Polskich. 
Cechy technologiczne pozwalają datować owe 
zabytki na młodszą epokę kamienia, a bliżej 
na okres pomiędzy 2. poł. IV tysiąclecia p.n.e.  
a 1. poł. III tysiąclecia p.n.e.

Fragmenty ceramiki znalezione podczas wykopalisk w „donicy” na Placu Zamkowym (skala 
1:1). Powyżej widoczny kamienny toporek znaleziony podczas odgruzowywania ul. Freta (bez 
skali) - rysunek pochodzi z Archiwum Państwowego Muzem Archeologicznego w Warszawie.

Sławomir Sałaciński



KRONIKA BADAŃ

4 listopada 2005
Rozpoczęcie prac polegających na usuwaniu górnych 
warstw ziemi z wypełniska donicy.
Kierownictwo dzielnie udzielało informacji dziennika–
rzom. Mieszkańcy Warszawy widząc prowadzone przez 
nas prace wspominali życzliwie rosnące tu do niedawna 
drzewo.

5 i 8 listopada 2005
Prace koncentrowały się na usuwaniu korzenia starej 
topoli, który zajmuje zwarte centrum donicy (wykopu).
Na głębokości około 50 centymetrów od powierzchni, 
odsłoniliśmy w jej wschodniej części fragmenty murów. 
Przypuszczamy iż, cegły odkryte bliżej korzenia są 
pozostałością fundamentowania lub muru budowli  
z XVII-XVIII wieku. Bliżej obwodu donicy (od strony 
Zamku) pojawił się blok cegieł spojony betonową 
zaprawą (może to być luźny, większy fragment gruzo- 
wiska - pozostałość zabudowy współczesnej). W ziemi 
między korzeniami znaleźliśmy niezbyt liczne zabytki. 
Są to głównie fragmenty ceramiki datowanej od XVI  
do XVII wieku, fragmenty płyt kafli z końca XVIII wieku 
oraz nieliczne fragmenty cegieł..

9-10, 12, 14-16 listopada 2005
Po usunięciu większej części korzenia, oczyściliśmy 
plan wykopu na poziomie około 50 centymetrów, 
poniżej górnej krawędzi donicy. Na tej głębokości 
odsłoniliśmy fragment muru z XVII-XVIII wieku. Okazało 
się także, że korzeń był bardzo rozbudowany w warst-
wie współczesnej, a niżej nadal występuje, lecz nie 
przemieszał zbytnio warstw, które rysują się wyraźnie.
Osoby przyglądające się naszym pracom zadawały 
nam często pytanie, dlaczego mur z około XVIII wieku 
jest widoczny wyżej (blisko 70 centymetrów) od powie 
rzchni Placu Zamkowego, po którym spacerują? Aby to, 
wyjaśnić należy przypomnieć historię, nie tak odległą 
– 1977 rok. Wówczas to obniżono poziom placu Zam-
kowego do stanu jaki istnieje obecnie. Przed rokiem 
1977 nawierzchnia placu położona była około jednego 
metra wyżej. Rosnąca tu topola i okalający ją obszar 
nie były wówaczas naruszone, dlatego też zachowały 
się tu warstwy historyczne począwszy (jak przypusz 
czamy) od średniowiecza. W donicy, mury sprzed  300 
lat widoczne są powyżej obecnego poziomu Placu  
Zamkowego.

17-28 listopada 2005
Po trzech tygodniach prac mieliśmy półmetek. Nie 
brakowało w tym okresie fascynujących odkryć i zagadek 
do rozwiązania. Po wybraniu ziemi z sektora A i części  
z sektora C odsłoniliśmy profile - przekroje pionowe
przez nawarstwienia. Na profilach śledziliśmy układ 
warstw, które najczęściej można było oddzielić od siebie, 
z uwagi na ich różną barwę (zróżnicowany skład mine- 
ralny i organiczny). Na profilach, najniżej widoczny jest 

Mieszkańcy Stolicy dowiadywali się 
z KRONIKI BADAŃ, co działo się 
na wykopie.

W profilu widoczne pozostałości po
podstawie pieca grzewczego.



żółty piasek – tak zwany calec – warstwa niezawierająca 
zabytków i nienaruszona przez człowieka. W piasku 
znaleźliśmy bardzo duże głazy, które stanowią naturalny 
element tej warstwy. Powyżej żółtego piasku odkryliśmy 
w warstwie pomarańczowożółtej, z dodatkiem próch-
nicy, fragmenty pradziejowej ceramiki, datowanej 
wstępnie na młodszą epokę kamienia - około 3 tysiące 
lat p.n.e. Powyżej wystąpiła warstwa humusu pierwot-
nego (ziemi uprawnej) - bez zabytków, a nad nią war-
stwy średniowieczne z XIV i XV wieku. Bardzo czytelna 
(wyraźna barwa czarna) była warstwa datowana na XV 
wiek. Warstwy średniowieczne nie miały dużej grubości, 
co wskazuje, że był to obszar użytkowania leżący  
na peryferii intensywnego osadnictwa staromiejskiego. 
Wyższe poziomy złożone z: gliny, gruzu, humusu  
i bruku to były ślady po użytkowaniu wnętrza i otoc-
zenia budynku funkcjonującego w tym miejscu  
w drugiej połowie XVII i pierwszej połowie XVIII wieku. 
Są to głównie ślady po przyziemiu i poziomie stabilizacji, 
niezachowanej podłogi drewnianej z parteru budynku. 
W warstwach związanych z budynkiem znaleźliśmy 
między innymi pozostałości umocnienia pieca grzew- 
czego i fragmenty kafli po jego rozbiórce. Ponadto
starsze nawarstwienia były poprzecinane i zniszczone 
przez wkopy z XIX i XX wieku. Po drugiej stronie frag-
mentu muru kopaliśmy już na terenie dawnej własności 
królewskiej. Spodziewaliśmy się tam odkryć pozostałości 
związane ze Stajniami Królewskimi.

30 listopada - 8 grudnia 2005
Miniony tydzień prac przyniósł nam zaskakujące od-
krycie. Odsłoniliśmy bowiem ślady po dużych słupach. 
Słupy zostały włożone  w niezbyt szeroki, uprzednio 
wykopany rów, a następnie ustabilizowano je zasypując 
ziemią z bardzo dużą ilością gliny. Dane, które mamy  
z „czytania” profili i wzajemnego układu warstw wskazują, 
że słupy wybudowano tu na początku XVI wieku. 
Wyjęto je zaś pod koniec tego samego stulecia, gdy 
już przestały być potrzebne, a pozostałe po nich jamy 
od razu zasypano. Później w miejscu ponad słupami 
zostały utworzone warstwy z XVII wieku i późniejsze. 
Zastanawialiśmy się: – po jakiej konstrukcji mogą być od-
kryte przez nas ślady po słupach? Ponieważ odkryliśmy 
je na małej powierzchni, możemy obecnie jedynie 
przypuszczać, że jest to fragment konstrukcji pomostu. 
Mógł on być tu wybudowany, aby umożliwić przejazd  
i przejście mieszkańców nad strugą, określaną dawnej 
jako strumień Świętojański. Płynął on wówczas na tere-
nie dzisiejszego Placu Zamkowego, a jego ujście ku 
Wiśle znajdowało się na wysokości obecnego Pałacu 
Ślubów. Wzmiankował już o nim R. M. Kunkel w artykule 
o kaplicy św. Małgorzaty. Autor wymienił w nim ów 
strumień oraz wskazał, że w drugiej połowie XV wieku  w 
okolicy prowadzonych przez nas badań istniał dom man-
sjonarzy – księży obsługujących kaplicę Najświętszej 
Marii Panny przy kolegiacie św. Jana (obecnie Archika- 
tedra św. Jana Chrzciciela).
Badania zakończono dnia 21 grudnia 2005 roku, po za-
sypaniu donicy wnętrza donicy ziemią.

Hanna Pilcicka-Ciura

W profilu widoczne są trzy jamy 
po słupach (ciemne pionowe plamy, 
widoczne na tle jaśniejszego od nich 
piasku). Kolorem żółtym narysowano 
rekonstrukcję przebiegającego w tym 
miejscu pomostu.

Wykop podczas pracy archeologów 
w pierwszym etapie badań. W tle wi-
doczna Kolumna Zygmunta.
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