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Założono trzy wykopy badawcze: wykop. I, o wymiarach 20 x
2 m, p rzecią ł majdan oraz stok północny stożka właściwego; wykop
II, o wymiarach 10 x 2 m, założony w centralnej partii poziomu
dolnego gródka oraz wykop III, o wymiarach 5 x 2 m, zlokalizow a
ny ną północ od k rśw ędzi fosy, na przedpolu obiektu.
W wyniku badań ustalono, iż na całej powierzchni stożka wy*
stępowała warstwa kulturowa, o m iąższości 30-50 cm, dość jednolita
w swej strukturze. T w o rzy ł ją brunatny piasek, w obrębie którego
występowały grudki polepy, węgielek drzewny oraz m ateriał zabytkowy.
W centralnej partii majdanu gródka stwierdzono warstwę ru
mowiskową,. z ogromną ilo śc ią polepy i w ęgla drzewnego, będącą po
zostałością po stojącej tu niegdyś w ieży drewnianej. Duże bryły po
lepy z negatywami bierwion drewnianych potwierdzają je j obecność
w tym m iejscu.
N ie udało się ustalić kształtu odkrytej w ieży ze względu na
wkopy nowożytne, zlokalizow ane w centralnej partii majdanu.
Na północnym stoku stożka odkryto ślady po słupach, będące
najprawdopodobniej pozostałością po palisadzie, otaczającej majdan
stożka.
Poniżej warstwy kulturowej natrafiono na warstwę nasypową,
o m iąższości około 40-50 cm, w postaci żółtego piasku, spoczywająsą na warstw ie pierwotnej próchnicy. Warstwa
nasypowa powstała
w trakcie wybierania fosy, ziem ia bowiem uzyskiwana z fosy posłu
żyła do podwyższenia stożka.
Wykop, założony na terenie poziomu n iższego, przylegającego
do stożka od strony południowo-wschodniej, ujawnił obecność warstwy
kulturowej, b*ez jakichkolwiek śladów zabudowy.
Być m oże, ta zbliżona do trójkąta płaszczyzna była również
otoczona palisadą i spełniała funkcję dodatkowego dziedzińca o cha
ra k terze gospodarczym .
Uzyskany m ateriał zabytkowy w postaci ceram iki, gwoździ, ha
ków i podkowy pozwala datować gródek na 2 połowę XIH-X1V wieki.
U legł on zniszczeniu na skutek pożogi, o czym świadczy, odkryta in
tensywna warstwa spalenizny.
M ateriały zostały złożone w D ziale A rch eolo gii Muzeum Górno- ■
śląskiego w Bytomiu,'
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Badania koncentrowały się głównie w otoczeniu domu opata na te
renie klasztoru p rzy skrzydle wschodnim /wykop VI/, Zrealizowano ko
lejno dwa wykopy V II i VIII.
W wykopie V II, usytuowanym po wschodniej stronie domu opata,od
słonięto kolejny fila r kamienny będący jednym z elementów konstrukcyj
nych budynku stojącego prostopadle do obecnej bryły istn iejącej budowli.
F ila r usytuowany je st na osi ściany północnej, która zamykała budynek*
poprzeczny od strony południowej. Uchwycenie fundamentów ściany pół
nocnej tego budynku stało się niem ożliw e z uwagi na zniszczenia, jakie
poczyniły wkopy do kanalizacji.
W raz z fila rem odkryto fundamenty budynku łącznika pomiędzy do
mem opata, a sąsiednią gospodą. Budynek ten datowany je st m ateriałem
archeologicznym i ikonograficznym na wiek X V III.
W odległości około 20 m na północ od ściany szczytow ej domu opa
ta w wykopie VIII odsłonięto fundamenty X V II-w ieczn e go parkanu biegną
cego wówczas pom iędzy zabudowaniami domu opata, a bramą wjazdową,
prowadzącą na dziedziniec przed skrzydłem wschodnim klasztoru, *
W wykopie VI realizowanym , od roku 1979, odsłonięto na długości
13 m ławy fundamentowe i fundamenty ściany wschodniej skrzydła wschod
niego w raz z podziałami wewnętrznymi. Odkryto narożnik skrzydła po
łudniowego. W części północnej wspomnianej ściany wschodniej natrafio
no na p rzerw ę w fundamencie kamiennym ze śladami sklepienia. Sugeruje
to wykorzystanie wody z kanału dla celów gospodarczych lub sanitarnych
wewnątrz klasztoru.
P rz y m urze skrzydła wschodniego natrafiono na s ze reg konstrukcji
drewnianych, które tw orzyły w tym m iejscu m ały m ost lub kładkę nad
kanałem. Z dna kanału zebrano m ateriał ceram iczny /XH-X1U w, /,
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