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Studnia 2 - w rzucie poziomym była kształtu trapezowatego o bo
kach 2,1 m, podstawię dłuższej 2 m, podstawie krótszej 1,8 m i głębo
kości 0,75 m. Konstrukcję ścian tworzyły pionowe paliki wsparte na
poziomych poprzeczkach drewnianych.
Studnia 3 - uległa zniszczeniu a zachowane po niej 4 pionowe słup
ki w narożnikach wskazują, że posiadała ona kształt czworoboczny o wy
miarach 0,84 x 0,65 m, głębokoś ci 0,174 m.
Studnia 4 - w rżucie pozlontym była kwadratowa o wymiarach 1,5 x
1,5 m a głębokość jej wynosiła 0,145 m, obudowa podobna do atudnja 1.
Studnia 5 - tworzyła kwadrat o boku 1,2 m i posiadała podwójną
obudowę ścian. W narożnikach jej nie stwierdzono pionowych słupów.
Studnia 6 - posiadała kształt nieregularnego czworoboku o bokach
1,65 x 1,75, 2.30 i 2,42 m. Po zewnętrznej stronie jej obudowy znajdo
wał się duży kolisty wkop.
Wypełnisko wszystkich studni było silnie przemieszane , zawierają
ce dużą ilość całych naczyń glinianych, pochodzących z drugiej połowy
XV i głównie z XVI wieku. Lokalizacja ich w terenie sugeruje, że mogły
one służyć do gromadzenia i wzbogacania solaiód sztucznej wyciąganej
z kopalni szybem "Wodna Góra" na powierzchnię ziemi.
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Badaniami archeologicznymi został objęty teren zlokalizowany mię
dzy ulicami: Staszica, Bazyltańską i Żeromskiego, tak zwany Blok XII.
Prace miały ustalić najstarszy zasięg zabudowy mieszkalnej tego Bloku,
zrekonstruować podziały na poszczególne działki mieszkalne i wyznaczyć
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czas ich użytkowania, rozstrzygnąć wątpliwości dotyczące występowania
podcieni na tym odcinku ulicy Staszica oraz ogólne rozpoznanie układu
stratygraficznego.
Wykopy o łącznej powierzchni około 140 m^ usytuowano w dwu cią
gach wzdłuż ulicy Staszica oraz wzdłuż ulicy Żeromskiego, na przedłu
żeniu północnej i południowej elewacji istniejącej zabudowy Bloku XII.
Także w ramach tegorocznych prac, nadzorowano wykopy instalacyjne
prowadzone na ulicy Staszica /prace te prewadwth* mgr Dorota PartykaŻurowska/ oraz wykopy c .o . wzdłuż zachodniej elewacji budynku Liceum
Plastycznego. Łączna powierzchnia nadzorowanych wykopów wynosiła około 300 m2.
W wykopach wzdłuż ulicy Staszica odsłonięto relikty zabudowy mu
rowanej dwu działek mieszkalnych oraz pozostałości zabudowy drewnianej.
W pierwszym odsłoniętym pomieszczeniu murowanym zachowała się część
przyziemia w postaci posadzki ceglanej w czasie odsłonięcia której znale
ziono zespół ókoło 30 monet. Najstarsza z nich to grosz Zygmunta 111 Wa
zy, najmłodsza szyling z 1774 r . oraz trzy paciorki szklane i naparstek
z brązu. Pomieszczenie było podpiwniczone, zachowało się sklepienie piw
nicy wraz z fragmentem klatki schodowej do niej. Ekspertyza konstruktora
i jego zalecenia odnośnie metod eksploracji, wyłącznie metodą górniczą csqrli sukcesywnego podstemplowywania w trakcie pogłębiania wykopu unie?
możliwiła eksplorację tej piwnicy.
Relikty kolejnej działki mieszkalnej wystąpiły w odległości około 4 m
od poprzedniego pomieszczenia. Zachowała się tylko piwnica z niewielkimi
fragmentami sklepienia. Prawdopodobnie sklepienie zapadło się 1 piwnica
uległa zagruzowaniu. Zebrano materiał zabytkowy: ceramikę, szkło, kafle
oraz kilka monet jeszcze nieokreślonych. Zawstępnej analizy wynika, że
piwnica ta była przynajmniej dwukrotnie przebudowywana, a zachowane frag
mentarycznie sklepienie pochodziło z ostatniej fazy czyli około połowy XVIII
wieku.
W dalszych wykopach odsłonięto fundament północnej ściany Bloku
jednak bez śladów podziału na mniejsze pomieszczenia. Północno-wschod
ni murowany narożnik Bloku XII wystąpił w odległości około 24 m od zacho
wanej zabudowy Bloku,
Na przedłużeniu murowanej zabudowy w kierunku wschodnim odsłonię
to na głębokości około 3,5 m relikty najstarszej zabudowy drewnianej. Była
to piwniczka pod drewnianym domem. Posadowiona była w calcu około
4,5 m, z eksploracji tej uzyskano interesujący zespół zabytków: ceramika,
szkło, fragmenty skórzanego obuwia, fragmenty nieokreślonych zabytków z
brązu i inne.
Zagadnienie podcieni wyjaśniła mgr Dorota Partyka-Żurowska, która
w trakcie pełnienia nadzoru, zarejestrowała występowania w wykopie c .o .
fragmentów filarów od arkad podcieni.

- 304 W wykopach od strony ullęy Żeromskiego nie natrafiono na relikty
murowanej ani drewnianej zabudowy. Odsłonięto jedynie liczne wkopy
o charakterze gospodarczo-sanitarnym. Zebrano bardzo liczny materiał
zabytkowy.
W nadzorowanym wykopie c . o . , w południowo-wschodnim narożniku
badanego obszaru, odsłonięto pozostałości zabudowy murowanej klasztoru
0 0 Franciszkanów. Odsłonięty został północno-zachodni narożnik klaszto
ru wraz ze skarpę. Systematycznymi hadantiitnl archedŁOgicznymi kościół
1 nieistniejący już klasztor OO Franciszkanów zostanie objęty w roku n as
tępnym, w oparciu o wyniki badań geofizycznych.
Materiał jest przechowywany w P .A .K . PKZ.
Badania Bloku XII zostały zakończone.
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