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- 236 I-szy średniowieczny poziom użytkowy bramy - stwierdzony został
na głębokości 180 cm poniżej obecnej powierzchni, nad 30 cm podsypką
żółtego piasku. W warstwie wystąpiły kamienie wapienne noszące ślady
wygładzenia /pozostałość rozebranego bruku?/, ułamki kości zwierzę
cych oraz pojedyńcze fragmenty naczyń średniowiecznych /2 połowa XIII
i początek lub połowa wieku XIV/.
II-gi średniowieczny poziom użytkowy bramy uchwycono na głębo
kości około 125 cm, nad podsypką piasku o miąższości 30-35 cm. Poziom
ten wyznaczony został przez bruk wykonany z płaskich, mocno wygładzo
nych kamieni wapiennych. Na styku warstwy bruku z wewnętrznym licem
murów bramy wystąpiły rynny ściekowe wykazujące nieznaczny spadek w
stronę fosy. Materiał ceramiczny datowany jest na późne średniowiecze
i czasy nowożytne.
Mur bramy - wyróżniono 2 fazy obecnie istniejącej budowli . S t a r 
sza faza to mury wykonane z niereghlamych kamieni wapiennych zalanych
zaprawą zarówno w części fundamentowej jak i nadziemnej. Odsadzka fun
damentowa muru występuje na głębokości 200 cm i łączy się z 1-szym po
ziomem użytkowym bramy.
Młodsza faza wiąże się z wyłożeniem wewnętrznych ścian bramy duży
mi ciosami wapiennymi i piaskowcowymi, położonymi na dostawionym do fun
damentu murku o szerokości 40 cm. Murek ten posiada odsadzkę fundamento
wą umieszczoną na głębokości 140 cm. Młodsza faza murów bramy łączy się
z 11-gim poziomem użytkowym. Stopa fundamentu murów obydwu faz została
posadowiona na calcu.
Mur szyi krótkiej. Odsłonięto częściowo zachodni mur zachowany w
partii fundamentowej i fragmentarycznie w partii naziemnej. Mur wykonano
z niewielkich, nieregularnych kamieni wapiennych zalanych zaprawą. Po
sadowiony został na wczesnośredniowiecznej warstwie kulturowej. Odsadz
ka fundamentowa umieszczona na głębokości 130 cm poniżej obecnej powierzch
ni. Mur szyi jest budowlą dostawioną do północnego lica bramy. Poziom
umieszczenia odsadżki fundamentowej wskazuje na związek budowy tego mu
ru z powstaniem drugiego poziomu użytkowego bramy.
Nad warstwą kulturową stanowiącą II poziom użytkowy bramy stwierdzo
no warstwy nowożytne o charakterze nasypowym.
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toru. Wykop B zlokalizowano wzdłuż południowej, wykop C wzdłuż pół
nocnej ściany budynku gospodarczego określonego jako wozownia, usytuo
wanego pomiędzy kramami dominikańskimi przy ul.Stolarsk iej a zabudowa
niami kuchni klasztornej. Wykopy oddalone były o 10-28 m na zachód od
zachodniej ściany budowli romańskiej, użytkowanej obecnie jako refektarz
klasztorny.
Wczesnośredniowieczna warstwa kulturowa - uchwycona została w oby
dwu wykopach na głębokości około 245 cm poniżej obecnej powierzchni /207,8
m n .p .m ./. M iąższość jej wahała się w granicach 40-70 cm. W obrębie w ars
twy wystąpiły: połupane kości zwierzęce, drobne grudki polepy, śladowo za
chowane węgle drzewne oraz fragmenty naczyń wczesnośredniowiecznych
/1 i VI grupa surowca/ datowanych roboczo na okres pomiędzy drugą poło
wą wieku IX a połową wieku XIII.
Jama wczesnośredniowieczna - stwierdzona została w wykopie C pod po
wyższą warstwą kulturową. V wypełnisku wystąpiły fragmenty naczyń wczes
nośredniowiecznych /I grupa surowca/ i żelazne nożyce. Obiekt ten datowany
jest pomiędzy połową wieku IX a drugą połową wieku XI.
Średniowieczna budowla klasztorna. W wykopach B i C, w częściach
przytykających do ścian wozowni, odkryto 2 równoległe mury zachowane w
partii fundamentowej i częściowo naziemnej. Mutry te usytuowane były na l i 
nii wschód-zachód i oddalone od siebie o 8 ,8 m. Stopa fundamentu została
wkopana we wczesnośredniowieczną warstwę kulturową, a odsadzka umiesz
czona na głębokości 150 cm od obecnej powierzchni /208,8 m n .p .m ./. Ś c ia 
ny tych murów wykonano z cegły o wymiarach 8-10 x 13-14 x 26-28 cm i o
zmiennym układzie główka - wozówka oraz główka - 2 wozówki. W murze
północnym /w wykopie C/ stwierdzono otwór drzwiowy oraz szkarpę. Dłu
gość odsłoniętej budowli przekraczała 14 m /uchwycono narożnik południowozachodni, brak ściany wschodniej/.
Do ściany południowej dostawiono inną budowlę, zapewne funkcjonalnie
związaną z poprzednią. Uchwycono fragment części fundamentowej i naziem
nej ściany zachodniej oraz fragment części naziemnej ściany północnej. Część
naziemną wykonano z cegieł o podobnym układzie i podobnych wymiarach jak
przy poprzednio omawianej budowli. Część fundamentową wykonano z kamie
ni zalanych zaprawą. Stopę posadowiono na warstwie calca. Odsadzka d os
tawionej budowli została zaznaczona uskokowe ułożonymi cegłami na głębokoś
ci 160-190 cm. Na styku części fundamentowej i naziemnej stwierdzono warst
wę nasypową z ułamkami cegieł i zaprawą, nad nią wylewkę zaprawy o gru
bości 2-4 cm.
Materiał zabytkowy z tej warstwy datuje powstanie dostawionej budowli
na początek i pierwszą połowę wieku XIV,
Fragmentaryczne przebadanie powyższych budowli uniemożliwia okreś
lenie ich funkcji. Niewykluczone, że należy je uważać za pozostałość wzmian
kowanego w źródłach klasztornych kościoła pod wezwaniem św.Tom asza.

- 238 -

1-szy średniowieczny poziom użytkowy - stwierdzono po zewnętrznej
stronie murów wyżej omawianych budowli. Poziom ten wyznacza wylewka
zaprawy wapiennej, wykonana na warstwach o charakterze nasypowym.
W wykopie C nad wyiewką wystąpiła dodatkowo posadzka z płasko ułożo
nych ułamków cegły złączonej głiną. Poziom ten występował na głębokoś
ci około 190 cm /208,4 m n .p .m ./. Materiał zabytkowy z warstw nasypo
wych, pod wylewką pozwala na datowanie 1-szego poziomu użytkowego na
pierwszą połowę wieku XIV. Poziom ten jest związany z istnieniem omó
wionych budowli średniowiecznych.
Ił-gi poziom użytkowy - wystąpił na głębokości około 100 cm, nad w ars
twami gruzu o charakterze nasypowym. Wyznaczony był przez bruk z kamie
ni wapiennych, ułożonych na podsypce piasku /wykop C/ oraz przez 10-15
cm warstwę zaprawy wapiennej /wykop B /. Poziom datowany jest zalegają
cym pod nim materiałem ceramicznym na późne średniowiecze i czasy nowo
żytne.
Nad warstwą stanowiącą 11-gi średniowieczny poziom użytkowy wystą
piły przemieszane warstwy nowożytne o charakterze nasypowym.
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Badania na terenie założenia pałacowego objęły obszar około 30 m^.
Prowadzone były na dwóch wykopach badawczych obejmujących fosę i dzie
dziniec.
Badania na terenie fosy pałacowej pozwoliły na ustalenie, iż powsta
ła ona jako element nowożytnego założenia pałacowego w wyniku usunię
cia z podnóża obiektu nawarstwień średniowiecznych i utworzenia z nich
przeciwstoku fosy. Upadła w ten sposób hipoteza, iż już zamek średnio
wieczny otoczony był fosą. Wybudowano go najprawdopodobniej na niewiel
kim płaskim wzgórku otoczonym bagnami, w związku z czym wykonywanie
dodatkowo fosy było w tym okresie niecelowe.

