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mieszką mierzwy i zwierzęcych szczątków kostnych. Jak do
tąd, nie natrafiono na ślady osadnictwa wczesnośrednio
wiecznego, poza znaleziskami pojedynczych fragmentów cera
miki wczesnośredniowiecznej, występujących w warstwach
późnośredniowiecznych.
Nadzór archeologiczny będzie kontynuowany.
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Podczas inspekсjonowania ogrodów znajdujących
się na obszarach zamkniętych muraml obwodowymi zespołu podklasztornego w Lubiążu, zauważono na pov/ierzchni występowa
nie licznych ułamków naczyń średniowiecznych.
Z rozmowy z użytkownikami działek założonych na
terenie ogrodów i dziedzińców wewnętrznych wynikało, że
wyorują ceramikę, cegły, kafle. Ob.St.Dębicki - majster
grupy remontowej PP PKZ w Lubiążu poinformował, że w ostat
nich latach wykopał i wywiózł setki cegieł ze swojej plan
tacji kwiatów położonej na wschód od kościoła klasztornego.
Po zapoznaniu się z dziejami fundacji klasztornej
w Lubiążu /około 1150 r. klasztor dominikański, od 1163 r.
klasztor cysterski, ostatecznie fundowany przez Bolesława
Wysokiego w 1175 r./ - topografią okolic klasztoru oraz
miejscami występowania zabytków ruchomych, wytyppwano ob
szary do badań geofizycznych.
Badania elektrooporowe w układzie symetrycznym
przeprowadzono przede wszystkim na terenie ogrodów i dzie
dzińców. Profilowania układem symetrycznym jednopoziomowym
i dwupoziomowym wykazały istnienie stref podwyższonych
oporności. Interpretacja uzyskanych anomalii pozwoliła na
wyznaczenie konturów kilku obiektów zalegających na głębo-

262

kości 0,5-3 m. Wiercenia potwierdziły występowanie murów
na terenie ogrodów położonych nn wschód od kościoła klasz
tornego. Założono 6 wykopów o łącznej powierzchni 200 m^.
Odkryto 6 obiektów mieszkalnych i gospodarczych z okresu
średniowiecza. Są one poważnie zniszczone wieloletnią upra
wą ogrodów. Mury średniowieczne wykonane z cegły palcówki
można podzielić na dwie grupy: łączone zaprawą i spojone
gliną. Poza tym grupy te charakteryzują się odmiennym poło
żeniem w stosunku do gotyckiej bryły kościoła klasztornego.
Wśród obiektów wydzielonych na uwagę zasługuje
fundament piwnicy budynku mieszkalnego o wymiarach 9,5 x
12,8 m, z zachowaną częścią posadzki ceglanej, fragmentem
sklepienia kolebkowego i rozglifleniem okna.
Grupę obiektów zbudowanych z palcówki łączonej
gliną stanowią piece. Zalegają one na głębokości 0,25-0,3 m.
Wyeksplorowano częściowo dwa. Jeden trzyczęściowy o wymia
rach 9,3 x 3»2 m stanowi przypuszczalnie pozostałość kuchni
z XIV wieku. Drugi piec z posadzką ceglaną prawdopodobnie
był łaźnią. Ponadto odkryto piwnicę o bliżej nieokreślonej
chronologii.
Wydobyty liczny materiał ruchomy, jak garnki,
wazy, misy, patelnie - pozwala datować wyżej wymienione
obiekty na XIV wiek. Ponadto odkryto dwa mury barokowe
/fundament kamienno-ceglany budynku gospodarczego oraz ko
listy fundament fontanny/.
Badania będą kontynuowane.
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Badania były kolejnym etapem archeologicznego
rozpoznania ^zw.bloku VI na23tarym Mieście. Eksplorowano
2 wykopy o powierzchni 40 m . Przy ich lokalizacji brano
pod uwagę możliwość odkrycia przebiegu muru obronnego, jak
również stwierdzenie ewentualnego istnienia uliczki przymu m e j.
Wykopy II i III zlokalizowano w pobliżu krawędzi wzgórza
starom!ejskięgo, na tyłach zabudowy Grodzkiej 24/26.

