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Badania powierzchniowe na terenie przylegających pól wykazały 
znaczny zasięg osady, co stwarza konieczność kontynuacji prac ratowni
czych i zabezpieczających w przyszłym sezonie wykopaliskowym.

POZNAŃ — Stare Miasto Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
ul. Garbary 75/77

Badania prowadził mgr Włodzimierz Błaszczyk. Pierwszy se
zon badań. Finansował Konserwator Zabytków m. Poznania. 
Osada wczesnośredniowieczna i lokacyjne miasto średniowiecz
ne.

Prace wykopaliskowe prowadzone były w północno-wschodniej czę
ści Starego Miasta, przy kościele podominikańskim, w rejonie osady św. 
Gotharda. Pierwsze badania w tym rejonie przeprowadzono w latach 
1950—1960 pod kierunkiem prof. dr Jana Żaka.

Przekopano 335 m*, stwierdzono zasięg wczesnośredniowiecznej osa
dy św. Gotharda, odkryto rzut poziomy wirydarza i klasztoru dominikań
skiego — najstarszej budowli murowanej lewobrzeżnego Poznania oraz 
ustalono przebieg murów i lokalizacji baszt obronnych miasta lokacyjnego.

Osada wczesnośredniowieczna
Stwierdzony został północny zasięg najstarszej osady wczesnośrednio

wiecznej (XI—XIII w.). W ćw. IV, ar 13, na głębokości 2,5 m poniżej obec
nego poziomu terenu odsłonięto ostatni dom o kształcie prostokątnym. W 
jego obrębie znaleziono kości zwierzęce, ułamki naczyń całkowicie obta- 
czanych, typowych w Poznaniu dla XII wieku. W ćw. IV, ar 14, na głębo
kości 2 m poniżej obecnego poziomu odkryto 6 głazów granitowych ułożo
nych na osi wschód — zachód, które mogą być interpretowane jako funda
ment dla kościoła pod wezwaniem św. Gotharda (XII w.). Od strony 
wschodniej domniemanego romańskiego kościoła, tam gdzie powinna znaj
dować się absyda, (ar 24 i 33) odkryto w warstwie wczesnośredniowiecznej 
bruk średniej wielkości kamieni granitowych. Przypuszcza się, że stanowił 
on plac targowy, w ćw. II i IV, ar 17 i ćw. I ar 36, odkryto cmentarzysko 
rzędowe z XII — XIII w. odsłonięto 15 szkieletów usytuowanych głowami 
w kierunku zachodnim. Przy większości pochówków zachowały się ślady 
trumien. W grobie kobiecym znaleziono dwa kabłączki skroniowe z XII— 
XIII w.

Wirydarz i klasztor wczesnogotycki
W ćw. II, ar 13 odsłonięto północny fragment muru i przylegającej do 

niego posadzki wirydarza zbudowanego w latach 1244—1253. Mur o sze
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rokości 80 cm zbudowany na fundamencie kamiennym, z cegły o wymia
rach 29 x 13 x 9 cm przylegał bezpośrednio do fundamentów domniemane
go kościoła św. Gotharda. Na północ od w/w muru odsłonięto piwnice pół
nocnego skrzydła wirydarza dobudowywanego w XV w. Od strony połud
niowej, natrafiono na fragment posadzki'wirydarza zachowanej na prze
strzeni 272 cm. Ułożona ona była w jodełkę z cegły palcówki o wymiarach 
28 x 13 x 9 cm, w dwóch przypadkach z płytek o wymiarach 26 x 26 x 
9 cm. w ćw. II, ar 13 pod posadzką, odkryto schody prowadzące do częścio
wo zachowanej krypty datowanej na XVI, w., w której znaleziono pozłaca
ny medalion o treści „Johann Ludouicus Trost Renascitur Tub 27 Jun. 
1632 Anadocho Johann Ulrico Pregitzero”. Odsłonięto fragmenty murów 
ścian zewnętrznych i działowych wschodniego skrzydła klasztoru, który 
w XIV w. przylegał do wirydarza ar. 22—24 i 32—34. W XV w. dobudowa
no do skrzydła wschodniego drugi budynek klasztorny, którego fundamen
ty odkryte zostały na arach 24—27 i 34—37. Przeciętna zachowana wyso
kość murów wynosi 40—90 cm o szerokości 130 cm. W niektórych dzia
łkach natrafiono na fragmenty murów piwnic. Na uwagę zasługuje typo
wo wczesnogotycki sposób budowania murów: fundamenty z dużych gła
zów granitowych, warstwa rumoszu ceglanego wiązanego zaprawą wapien
ną, na tym mur z cegły palcówki układany wątkiem wendyjskim. Zawar
tość ruchomą warstw średniowiecznych stanowiła ceramika kuchenna i 
stołowa (m.in. misa z zielonym szkliwem i wyrytym napisem „S +  D”), 
fragmenty naczyń szklanych, monety, kafle i ich fragmenty datowane na 
XV—XVIII w. oraz płytki posadzkowe i dachówki z gąsiorów. Dokonane 
odkrycia pozwalają na weryfikację planu inwentaryzacyjnego wykonane
go w początku XIX w.

Mury obronne miasta lokacyjnego
Na arach 27 i 37 uchwycone zostały fundamenty szczytowego muni 

klasztornego zamykającego zespół architektury klasztornej od strony pół
nocnej. Fundament tego muru stanowi fragment muru obronnego miasta 
lokacyjnego, wzniesiony około 1270 roku i włączony w północną ścianę 
budynku klasztornego. Ściana ta pełniła równocześnie funkcję muru o- 
bronnego pomiędzy drugim pierścieniem muru przypuszczalnie położonym 
w odległości 3 m na północ. Przyszłe badania powinny uściślić kwestię 
przebiegu murów miasta lokacyjnego.

Planuje się odkryte elementy uczytelnić in situ.
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