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Późne średniowiecze

sei obiekty duże, o prostokątnym lub kwadratowym zarysie i głębokościach dochodzących 
do 3 m. Ich ściany boczne zbudowano z poziomo ułożonych desek, łączonych na zrąb, 
w narożach wzmocnionych dodatkowo od wewnątrz pionowymi palami. W kloakach znale
ziono ok. 200 całych lub nieznacznie uszkodzonych naczyń glinianych. Ponadto odsłonięto 
4 wkopane w ziemię studzienki o konstrukcji beczkowej oraz podłogę budynku zbudowaną 
z masywnych desek dębowych. W nawarstwieniach kulturowych oraz wewnątrz obiektów 
znaleziono dużą ilość zabytków ceramicznych, wyroby ze skóry, żelaza, cyny, fragm. przed
miotów drewnianych i szkła.

W wyniku przeprowadzonej analizy de ndrochron o logicznej próbek drewna dębowego 
u s ta lo n o , że n a js ta rsz y  ob iek t pow stał po 1244 r., n a to m ias t podłoga budynku 
w 1266/1267 r. Generalnie przebadane naw arstw ienia można datować na XIII oraz 
XJII/XTV w., a  konstrukcje kloak na XV w.

M ateriały i dokumentacja znajdują się w Muzeum w Nysie.
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Badania prowadzili mgr mgr J. Pierzak i D. Rozmus. Finansowane 
przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Olkuszu. Pierwszy se
zon badań. Mury miejskie z okresu średniowiecza.

W dniach 14 V-24 VI 1993 r. w Olkuszu, w rejonie ul. Kościuszki, gdzie znajdował się 
niegdyś Klasztor Augustianów i wschodni odcinek murów miejskich, przeprowadzono 
sondażowe badania wykopaliskowe. Miały one na celu prześledzenie przebiegu m uru 
obronnego z XIV w. oraz zlokalizowanie baszty narożnej, znanej z przekazów ikonograficz
nych. Odkryto fragm. m uru obronnego o szerokości 210 cm, wykonanego w technice opus 
emplectum, licowanego miejscowym czerwonym piaskowcem. M ur ten posiada wyraźne 
analogie do m uru odkrytego w południowej części m iasta, pochodzącego z czasów Kazimie
rza  Wielkiego (pierwsza wzmianka z 1366 r.).

Odkryto również poszukiwaną, powiązaną z murem obronnym pólbasztę o wymiarach 
10 X 5 m. Wstępnie datować ją  możemy na schyłek XIV w. W XV w, półbasztę zamknięto 
murem od strony miasta. Wiązać to należy z wprowadzeniem broni palnej. W nętrze baszty 
pogłębiono. W trakcie eksploracji wnętrza odkryto liczny m ateriał ceramiczny z XV 
i XVI w. Uzyskano też 9 m onet — denarków jagiellońskich. W XVI w. miały miejsce kolejne 
przebudowy w obrębie wnętrza baszty. Wybudowano kolejny m urek na osi m uru obwodo
wego, w odległości ok. 90 cm od ściany zamykającej budowlę. Stanowił on bliżej nieokre
ślony wewnętrzny podział baszty.

Odkryte relikty będą wyeksponowane w projektowanym tu rezerwacie archeologicz
nym, który obejmie swym zasięgiem również pozostałości przylegającego do m uru obron
nego Klasztoru o. o. Augustianów, rozebranego w XIX w.

M ateriały wraz z dokumentacją przekazane zostały do Działu Archeologii Muzeum 
Śląskiego w Katowicach.


