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czworokąta z korytarzem, odkryta w 1949 r. w północno-zachodnim narożu dziedzińca 
arkadowego,

W krypcie wschodniej bazyliki romańskiej kontynuowano odsłanianie Fundamentów 
pod kolumny sklepienia (wykop 2/90-92), W północnej części kiypty zachował się fragm. 
romańskiej posadzki w postaci wylewki zaprawy wapiennej na kamiennym podkładzie. 
Stwierdzono także glinianą posadzkę ΧΙΙΙ-wieczną (podobnie jak wokół grobowca oraz 
w obrębie naw kościoła).

Dokończono odgruzowanie XVI-wiecznej piwnicy w środkowej części rezerwatu (wy
kop 4/91-92). Odsłonięto wschodnie zakończenia fundamentów międzynawowych kościo
ła, mąjące zarys krzyża, co wskazuje na istnienie masywnych filarów na linii tęczy.

W południowym ram ieniu transeptu  eksplorowano nawarstwienia wczesnośrednio
wieczne i starożytne do powierzchni skały (wykop 5a/91-92). Warstwa gliniastego nasypu 
ze śladami drewna, osiągąjąca miąższość ok. 1 m, zniwelowana od góry, stanowi być może 
pozostałość wału poprzecznego, wydzieląjącego najwyższą część wzgórza.

Wykonywano także sondaże architektoniczne w północno-wschodnim i południo
wo-zachodnim narożniku rezerwatu, a także w przejściu prowadzącym na dziedziniec 
Batorego.

Prace badawcze znąjdują się na ukończeniu.
R e jo n  XI, k ru ż g a n e k  północnego skrzydła pałacu (mgr Janusz Firlet, d r Zbigniew 
Pianowski). Wykop 1/92, założony dla weryfikacji południowo-zachodniego narożnika 
palatium  romańskiego („sali o 24 słupach”). Stwierdzono niwelację nawarstwień oraz 
ewentualnie istniejących tam murów, wykonaną w momencie budowy kamiennego pałacu 
gotyckiego na przełomie XIII/XIV w.
R e jo n  ΧΠ, d z ie d z in ie c  B a to re g o  (mgr Janusz Firlet, dr Zbigniew Pianowski). Wykop 
1/92 w przejściu do rezerwatu św. Gereona. Odgruzowano część wykopu A. Szyszko-Bohu- 
sza z r. 1921 i badano strop zachowanych jeszcze nawarstwień wczesnośredniowiecznych. 
Nie stwierdzono spodziewanych w tym miejscu śladów murów i posadzek przedromań- 
skich, zapewne na skutek zbyt głębokiego zniszczenia nawarstw ień podczas dawniejszych 
badań.

Prace będą kontynuowane.
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Badania prowadził S. Słowiński. Grodzisko wczesnośredniowieczne. 
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