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Prowadzono eksploracją poniżaj poziomu posadzki krypty kaplicy, &eipo#r*dnlo pod nią wystą
piła warstwa brątowo-szaro-iditego plasku z demieazką zaprawy i gruzu ceglanego zawierając* mate
rial średniowieczny 1 nowożytny. Dalej zaobserwowano obecność zalegających na przemian warstw pias
ku l gliny stanowiących pozostałość nasypu wału dzielącego gród od podgrodzia /materiał wczesno
średniowieczny/, Odsłonięto ponadtrafundament absydy,

wykop X, i'

W trakcie prac również tutaj natrafiono na pozostałości wału. Stwierdzono i obecność kons
trukcji drewnianych oraz nasypu 2ieotnego /piasek, glina/. Nie znaleziono natomiast Śladów połud
niowej absydy kaplicy.

Wykop IA

odsłonięto kamiennd-ceglany obiekt o kształcie prostokąta, przylegający bezpośrednio do 
mgrów kaplicy* Funkcja jego pozotaje niewyjaśniona /grobowiec?/,

w wyniku prac nie uzyskano dowodu na ewentualne wykorzystanie przez budowniczych kaplicy 
św. Stanisława reliktów przedromąńskiej rotundy Mieszka I.

Materiał i dokumentacja z badać znajduje się w Muzeum Początków Państwa Polskiego w- Gnieźnie.

Padania nie będą kontynuowane.

GNIEZNO Muzeum Początków Państwa Polskiego
woj* poznańskie w- Gnieźnie
stanowisko 1S

Badania pod kierunkiem do Gabrieli Mikołajczyk prowadził 
Tomasz Sawicki. Finansowało И P P P  w Gnieźnie* Trzeci 
sezon badań. Góra becba - grodzisko wczesnośredniowieczne 
oraz okres późnośredniowieczny i nowożytny.

N Lązaniu do badań z lat 1985-1936 kontynuowano prace wykopaliskowe przy kościele ów. Je
rzego /sondaże nr 6 - 3/ oraz przeprowadzono badania ratownicze przy ul* Kolegiaty nr 6*

Sondaż nr 6 położony przy zachodniej /frontowej/ ścianie kościoła 9w, Jerzego, na południe
2od wejścia /аг 12/13/. Źbadano 15 ot do głębokości ? a, we wschodniej części sondażu, na głębokoś

ci 0,1 - 0,53 m, odsłonięto półkolisty fundament kamienny o promieniu około 1,5 a, stykający się 
ze ścianę zachodnią kościoła na odcinku około 3 m między schodami wejścia, a przyporą południowo- 
zachodnia* Stopę fundamentową, lekko zagłębioną w calec, uchwycono na głębokości lr 45 m. Konstruk
cję wykonano z kilku w--stv kamieni polnych, między którymi znajdował się gliniasty piasek, Obec
ność zaprawy stwierdze. . jedynie w formie wylewki wapiennej na zachodniej krawędzi obiektu. Opisa
ny fundament stenowi relikt prawdopodobnie wieży narożnej kościoła S*. Jerzego, Stratygrafia Ł inne 
dane archeologiczne nie przyczyniły się do ustalenia jego chronologii. Budową przypomina on podwa
linę apsydy romańskiej /XII w*?/ wspomnianego wyżej kościoła /por. badania 1965-1986 r,/.

W części zachodniej sondażu nr 6* na głębokości 0,&1 - 1,69 m* odsłonięto fragment /około
4,5 m2/ silnie uszkodzonego fundamentu komlenno-ceglanego Łączonego zaprawą wapienno-piaskową. 
Odkryta część fundamentu posiada zarys trójkątny. Stopę fundamentową uchwycono na głębokości około 
2 m- Pad nią zalegała ciemną ziemie z ceramiką z XV - początku XVI w,, co pozwala obiekt ten uznać 
za nowożytny.

W sondażu nr 6 cąlec zarejestrowano w kilku punktach aa głębokości 1*4 - 1,? m /obniża się 
ku zachodowi/, występujące powyżej warstwy posiadały charakter nive1асуjno*nasypowy.

Sondaż 1, 1A, 1B



-  223 -

Sondai nr 7 o wymiarach 6,2 ж 2 m usytuowany został po południowej stronie kościoła Sw. 
Jerzego /między murkiem oporowym a północną apsydką kaplicy Sw, Stanisława/· My kop ten stanowił 
południowe przedłożenie sondażu nr 2 z 1585 r,, w którym odkryto ».in. duie skupienie kamieni 
w pasie przy południowej Ścianie kościoła Ew* Jerzego, Obecnie na kamienie nie natrafiono, odsło
nięto natomla» kilka uszkodzonych szkieletów ludzkiech spoczywających na wznak, głową na zachód 
/pozostałości wielowarstwowego oseotarza nowożytnego/« 'Wykopy grobowe o słabo czytelnych zarysach 
oraz wykopy budowlane silnie zaburzyły górne partie wczesnośredniowiecznych warstw nasypowych 
/żółty, glinianty piasek t domieszką próchnicy/. £ niższych partii tychże warstw pochodzą nielicz
ne kości zwierzęce i ułamki ceramiki z X - XII w* łf południowej części sondażu, ne głębokości 
1,4 *- 2,0 a, występowały fltmiki pó drewnie /warstwa XII - wał?/ oraz fragmenty ceramiki z X7-XII w.
1 drobne kości zwierzęca. Calec /?/ w postaci ciemożółtej gliny pojawił się w północnej części 
sondażu na głębokości 1,7 - 2,4 tt /opadał na południa/* Eksplorację zakończono na głębokości ok.3 a*

Sondaż nr 8 /próbny/ położony był przy zachodniej ścianie kościoła Św, Jerzego, na północ 
od wejścia /ar 25/26/, Powierzchnia 3 m2* Głębokość eksploracji do 0,6 m, Na głębokości ok, 17 cm 
odsłonięto konstrukcję ceglano-kamlenną o obrysie w formie nieregularnego półkola /promień ok.
1,1 m/ stykającą się z zachodnią ścianą kościoła na odcinku przynajmniej 2,65 m /z przyczyn tech
nicznych nie uchwycono krawędzi południowej/. Górną część konstrukcji stanowi warstwa regularnie 
ułożonych cegieł *palcówek* łączonych zaprawą piaskowo-waplenną. Pod cegłami zalegają kamienie 
polne - fundament. Forma i lokalizacja obiektu wykazują pewne podobieństwo do fundamentu odkrytego 
w sondażu nr 6 /por. wyżej/. Badania w sondażu nr 6 będą kontynuowane w przyezłym sezonie.

Wykop ratowniczy o wymiarach. 2 x 4 a zlokalizowany był na południowy wschód od kościoła 
$v. Jerzego, po wschodniej stronie ul. Kolegiaty, przy poaesji nr 6 /ąr 17/« interwencja archeo
logiczna doprowadziła do odsłonięcia, na głębokości 37 - SD cm, fragmentów dwuwarstwowej posadzki 
nowożytnej. Płytki posadzkowe wykonano z gliny wypalonej na kolor eeglaaty. Boki płytek posiadają 
wymiary 16 x 16 cm i grubość ok* 3,2 ca. Nie noszą one śladów szkliwienia. Między obu warstwami 
posadzki znajdowały się polepą, piasek oraz ślady intensywnej spalenizny /m.in. stopiona szklani
ca nowożytną/. Dolna warstwa płytek spoczywała bezpośrednio-ną ziemi, niekiedy na fodaypce z pole
py, plask*1 i drobnego gruzu. Pod posadzkami występował a ceramika z XVI -» XVII w, na głębokości 
Q,B - I m  pojawiły się duże kamienie polne, część ławy fundamentowej /7/,

Materiał-zabytkowy znajduje się w M P  P P w Gale ini«, —

Badacie będą kontynuowane*
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