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Badania prowadzili dr Adam K rausa i mgr Alina Wałowy.
Finansowało Opactwo OO Benedyktynów w Krakowie Tyńcu i KZA w Krakowie. Pierw szy sezon badań. Opact
wo OO Benedyktynów, okres wczesnośredniowieczny,
średniowieczny, nowożytny. Siady osadnictwa kultury
łużyckiej z okresu halsztackiego.
W związku z planami odbudowy opactwa przystąpiono do prac wyko
paliskowych na terenie starego refek tarza, południowego krużganka i
w irydarza.
Stary refektarz to duża sa la , zachowana jedynie w częśc i funda
mentowej, o wymiarach około 18 x 6 ,5 m. je st ona zlokalizowana w cen
tralnej partii opactwa, na południe od kościoła. Między kościołem a
starym refektarzem znajduje się wlrydarz otoczony krużgankami, ze
zniszczonym skrzydłem południowym. Mury starego refek tarza, lic o 
wane kostką romańską, obudowane są od wewnątrz z 3 stron , prócz
wschodniej, murem kamiennym o grubości około 50 cm. Na murach tych
został wzniesiony refektarz gotycki, a północna ścian a refektarza r o 
mańskiego została wykorzystana jako fundament południowego krużgan
ka.
Wykopy archeologiczne przecinające na krzyż stary refektarz
ujawniły liczne przebudowy obiektu i znacznie zniszczone warstwy kul
turowe. W podziemiach refektarza odkryto piwnice z wewnętrzną k lat
ką schodową i drugim wejściem oraz nowożytne mury ceglane. W z a
chodniej partii obiektu zachowała się warstwa zadołowanego wapna,
ok reślająca poziom użytkowy, zaś w partii wschodniej natrafiono na
jamę i skupisko ceramiki wczesnośredniowiecznej oraz na jamę kultury
łużyckiej.
Na terenie południowego krużganka znajdowały się uszkodzone g r o 
by szkieletowe bez wyposażenia oraz ceramika wczesnośredniowieczna
i średniowieczna, występująca również na terenie w irydarza. Zachowa
ne w partii fundamentowej mury posadowione są w w iększości przypad
ków na warstewce ziemi lesso w ej, pod którą zalega l e s s , stanowiący
c alec.

Badania będą kontynuowane.

