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lić rozplanowania traktów tylnych kamienic późnogotyckich. W okresie renesansu w cz. zach. północ-
nej pierzei ul. Słodowej powiększono budynek nr 15 o nie podpiwniczony trakt tylny, wymurowano 
piwnicę pod traktem drugim kamienicy nr 9 oraz wzniesiono nowe założenie na parcelach nr 13, 14. 
Na przestrzeni XIX i XX w. przebudowano piwnice. Natomiast pierwsze murowane domy w zasięgu 
wschodniej części kwartału zostały wzniesione w okresie gotyku na dz. nr 1 i 7. Na parceli nr 7 znajdo-
wał się budynek jednoprzestrzenny, z piwnicą nakrytą drewnianym stropem. W okresie późnego go-
tyku już cała pierzeja ulicy uzyskała zabudowę murowaną. Kamienice późnogotyckie tworzyły założe-
nia dwutraktowe. Pod wszystkimi traktami frontowymi mieściły się piwnice. W czasach nowożytnych 
piwnice kilku kamienic uległy przebudowie. Wynikiem przeprowadzonych badań ratowniczych było 
również odkrycie 9 obiektów nieruchomych związanych z okresem poprzedzającym budownictwo 
murowane. Między innymi: sześć budynków o konstrukcji drewnianej oraz jeden obiekt gospodarczy 
i system kanałów odprowadzających wodę. Obiekty te zostały stwierdzone w obrębie posesji 12 i 15, 
datowane na XIII/XIV – XIV i XV w. Materiał ruchomy: naczynia ceramiczne, kafle, przęśliki, 1 frag-
ment naczynia szklanego, 3 fragmenty przedmiotów metalowych, kości zwierzęce.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Gło-
gowie.

Badania nie będą kontynuowane.

GŁOGÓW – Stare Miasto, kw. A-20, gm. loco, woj. legnickie, AZP 68-19  
miasto średniowieczne •	

Ratownicze badania archeologiczno-architektoniczne, przeprowadzone w terminie od 27 lipca do 
29 sierpnia przez mgr. Wacława Pogorzelskiego. Finansowane przez PRiUB Budoprojekt sp. z o.o. 
Przebadano powierzchnię 342 m².

Badania prowadzono w związku z planowaną zabudową kwartału A-18 na Starym Mieście w Gło-
gowie. Przeprowadzono badania archeologiczno-architektoniczne. Zbadane mury stanowią pozosta-
łość trzech kamienic. Na dz. nr 1 stwierdzono piwnicę zbudowaną w XIX w., która zajmował front 
kamienicy i fragmenty fundamentów. Pierwsza kamienica na parceli nr 2 z okresu późnego gotyku 
stanowiła założenie jednoprzestrzenne w części nadziemnej, podpiwniczone. Jeszcze w okresie póź-
nego gotyku dom jednoprzestrzenny powiększono o niepodpiwniczony trakt drugi. Następna zmiana 
w układzie przestrzennym kamienicy nastąpiła w epoce baroku, kiedy to przekształcono ją w założe-
nie trójtraktowe. Na dz. nr 3 wystąpiły fragmenty fundamentów średniowiecznych, dobudowanych 
do ściany północnej budynku jednoprzestrzennego na parceli nr 2. Przeprowadzona analiza obiektów 
archeologicznych pozwala wnioskować, że przed wzniesieniem budynków murowanych posesja nr 1 
i 2 w późnym średniowieczu pełniły rolę pierwszej strefy zagospodarowania działki mieszczańskiej, 
na której zlokalizowane były budynki mieszkalne zwrócone frontem do obecnej ul. Garncarskiej, na-
tomiast posesja nr 3 pełniła rolę zaplecza gospodarczego. Pozyskano następujące kategorie zabytków: 
fragmenty naczyń ceramicznych, fragmenty kafli, kości, 1 fragment grzebienia, 9 fragmentów naczyń 
szklanych, 1 przedmiot żelazny, 2 monety.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Gło-
gowie.

Badania nie będą kontynuowane

GŁOGÓW – Stare Miasto, kw. A-28, gm. loco, woj legnickie 
miasto średniowieczne•	

Ratownicze badania archeologiczno-architektoniczne, przeprowadzone w dniach od 12 sierpnia 
do 14 października przez mgr. Wacława Pogorzelskiego. Finansowane przez Firmę Architektoniczno-
Budowlaną Restauracji Zabytków ARCHITEKTOM. Przebadano powierzchnię 1357 m².

Badania prowadzono w związku z planowaną zabudową kwartału A-18 na Starym Mieście w Gło-
gowie. Przeprowadzono badania archeologiczno-architektoniczne. Pozwoliły stwierdzić, ze już okre-
sie gotyckim część zachodnia pierzei północnej Rynku w Głogowie została z znacznym stopniu wy-


