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GLIWICE
woj* katowickie 
Pl, Rzeźniczy

Pp Pracownie Konserwacji Zabytków 
Pracownie Archeologiczno-Konserwatorska 
Oddział w Warszawie

Dodania prowadziła mgr Dorota Stabrowska* Finansował 
ffltz w Katowicach. Trzeci sezon badad* Most przy Bremie 
Raciborskiej /XIV-XVIII w./

Przeprowadzone dwutygodniowe badania związane były z powstającym projektem rewaloryzacji mostu*

Badania skoncentrowano na kamiennym przyczółku północnym* Odsłonięcie fragmentu Jego lica wschod
niego, pionowego aż do stopy fundamentowej, pozwoliło na uzupełnienie dokumentacji z lat ubiegłych*
Mur ten zbudowany jest w górnej partii z kamienia łamanego, w dolnej t otoczaków podobnie jak rozsze
rzeni e stopy fundamentu poniżej półokrągłej przypory* Przypora posadowiona jest w żółtym, calcowym 
plasku na poziomie 220 m n.p.m- Dno fundamentu opadało o 1,5 m ku Środkowi fosy na odcinku 3 m-

Podobnie jak w latach poprzednich poniżej gruzowego zasypiska fosy eksplorowano warstwę, która 
jak się wydaje jest pozostałością fosy w części przybrzeżnej. Spąg tej warstwy przy fundamencie bu
dynku. stojącym obok przyczółka na brzegu fosy, jest na poziomie 220 m n-p.m. 1 opada ku Środkowemu 
nurtowi- Metrowy sondaż przy południowej krawędzi wykopu wykonany świdrem geologicznym wykazał, że 
poniżej dna fosy będącego tu na głębokości 2 1 6 . 8 л it.p.m. zalega żółty, oalcowy piasek.

Odnaleziono również pozostałą część szkieletu ludzkiego, z którego azaszką odkryto w 1966 z*
Leżał on przy rozszerzeniu fujtfomentu, na dnie fosy, na osi WN-SE. Pozostałości drugiego szkiełotu 
ludzkiego tkwią prawdopodobnie v głębi aleeksplcrowanej części*

W drugim z założonych, w tym roku wykopów, znajdującym się przy kamienicy ograniczającej od za
chodu Pl* Rzeźniczy odkryto relikty zachodniej ściany ceglanego przyczółka południowego. Jest ona 
zbudowana z cegieł palcówek na fundamencie z kamieni otoczaków identycznie jak przeciwległa, dobrze 
zachowane ściana* odkryte w roku ubiegłym fragmenty zachodniej krawędzi przyczółka północnego oraz 
tegoroczne znalezisko pozwoliły ustalić, że szerokość mostu wynosiła około 6,2 m.

Przy licach wschodnich każdego z przyczółków odsłonięto kamienne *wzmocnienia* tkwiące całko
wicie w warstwie gruzowego zasypiska t wykonane bardzo niestarannie a narzuconych kamieni, spojonych 
wapienną zaprawą* Prawdopodobnie powstały one w czasie zasypywania fosy i miały wzmacniać fundamenty, 
które po rozebraniu mostu wykorzystano jako podstawę dla ścian nowobudowanych domów przy ulicy 'Czar
nej Bromy*.

Wydobyto około 1200 fr* naczyń przede v  '"ystklm z warstwy fosy*

Materiał zabytkowy oraz dokumentacja z badań znajdują się w siedzibie PAK w Warszawie. Obecnie 
przystępuje się do opracowywania materiału ^trzech sezonów badań. Przy dalszej rewaloryzacji mostu 
będą prowadzone nadzory*

GŁOGÓW, Stare Miasto Muzeum w Głogowie
woj. legnickie ośrodek Archeologiczno-Konserwatorski

Badania miały charakter ratowniczy* wykop /1/87 usytuowano przy skrzyżowaniu ulicy Powstańców 
Śląskich, Rynka Ï nowo powstał« ul. amolną w kierunku wschód - aacFiód. 1/8T. WŁelkośó badanego tere
nu uzależniona była od prac budowlanych. W cięfcl wykopu o wymlara^n Я20 cm długości 1 1 To cm szero
kości odkryto nienaruszone warstwy Średniowieczne.

к czasie badali odsłonięto 3 fragmenty rur wodociągowych pochodzących z dwóch systemów wodnych, 
г których jeden miał odgałęzienie. Jeden z systemów można wiązaó z wodociągiem założonym na terenie 
1 lewobrzeżnego Głogowa w 144 2 r*

Badania prowadził mgr Dariusz Lasek. Finansowało Muzeum 
w Głogowie* Pierwszy sezon badań, Osadnictwo XIII/XIV, 
urządzenia wodociągowe XV w.


