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budowy m.Wrocławia. Pierw szy sezon badań. O sa
da z XI - ł połowy XIt w. Cmentarz przykościelny z 
11 połowy XII-XIV w. Założenie klasztorne z XU 
- początek XVI w.

W 1975 r .  badania miały charakter ratowniczy i prowadzono je 
wzdłuż u l .B .P ru sa . Odsłonięto tam pozostałości osady w czesnośred
niowiecznej w postaci warstwy kulturowej i obiektów nieruchomych, a 
także dwóch dużych budynków gotyckich połączonych murem kurtyno
wym. Budowle te najpewniej o przeznaczeniu gospodarczym znajdowa
ły się pierwotnie w południowo-zachodnim narożu założenia k laszto r
nego.

Badania w 1976 r .  przeprowadzono w zasięgu boiska położone
go na zapleczu szkoły podstawowej. Podstawowym ich celem było zlo
kalizowanie romańskiego klasztoru. Ogółem założono 8 wykopów. U zys
kane źródła zaszeregowano do 4 faz użytkowania badanego terenu. Do 
fazy 1 zaliczono pozostałości osady, a śc iś le j warstwę kulturową i 9 
obiektów nieruchotąych: 3 budynki mieszkalne, studnię i 5 jam o nie- 
sprecyzowanym przeznaczeniu. Wszystkie budynki były częściowo za
głębione w ziemi. Studnię zaś skonstruowano z dranic w technice z rę 
bowej. Faza 11 obejmuje realia związane z romańskim klasztorem w pos
taci placu obróbki kamieni, warsztatów złotniczych i fragmentów negaty
wu po rozebranym murze, który najprawdopodobniej stanowi pozostałość 
południowej ściany kościoła św. Wincentego. Fazę 111 tworzy cmentarz 
przykościelny. Ogółem wyeksplorowano 47 grobów. Pięć z nich zawie
rało zabytki, a mianowicie kabłączkl skroniowe i pierścionki. W iększość 
zmarłych pochowano w trumnach. W 45 wypadkach głowy były zwrócone 
w kierunku zachodnim. Tylko trzy razy stwierdzono układ rąk na mied
nicy, zamiast wzdłuż tułowia. Do fazy IV należą częściowo zbadane dwa 
skrzydła gotyckiego klasztoru z krużgankami, które wzniesiono na te 
renie cmentarza. W trakcie badań odsłonięto także fosę wyznaczającą 
zachodnią granicę założenia klasztornego. Z uwagi na brak jakichkol
wiek przesłanek nie zakwalifikowano je j do którejś z wymienionych faz.

Badania będą kontynuowane.
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dr Janusz Kramarck, mgr Czesław Lasota. Finansował
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WKZ we Wrocławiu. Piąty sezon badań. Podgrodzie 
z 1-szej połowy Xł wieku.

Wyeksplorowano 4 poziomy osadnicze powstałe w przybliżeniu 
między 1030 a 1050 r .  Dwa starsze  spośród odkrytych spalone zosta
ły w czasie powstania ludowego i czeskiego najazdu na Ś lą sk . W ru i
nie zabudowy spalonej i w młodszym poziomie osadniczym znaleziono 
m.in. płytki posadzkowe z kamienia, część  prawdopodobnie głowicy 
kolumny, ułamki tynku z zaprawy wapiennej pokryte śladami malowi
deł, budulec kamienny, kostkę mozaiki ze szkła oraz puchar szklany. 
Relikty te pochodzą z murowanej katedry wrocławskiej z czasów pa
nowania Bolesława Chrobrego, zburzonej w latach 30-tych XI w. 
Okres zniszczenia Wrocławia w latach 30-tych XI w. przyniósł ze 
sobą pewne zubożenie ludności, niemniej proces osadniczy nie został 
przerwany. Zanikają w tym czasie posadzki kamienne w drewnianych 
budynkach mieszkalnych, zmniejszyła się też ilość przedmiotów ze 
złota i pozłacanych oraz z innych cennych surowców, ale materiał wy- 
eksplorowanydaje świadectwo niepośledniej zamożności. W zagro
dach złożonych z budynku mieszkalnego, gospodarczego i podwórza, 
otoczonych płotem, znaleziono m .in. topór, sierpy, noże, podkowla- 
ki, paciorki szklane i z kamieni półszlachetnych, obuwie, w tym zło
cone, odważniki i kowadełko złotnicze z ołowiu, pędzel z włosia i in
ne. Do zbadania pozostały jeszcze nawarstwienia o ogólnej m iąższości 
ponad I m.

Badania będą kontynuowane.
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Badania prowadził mgr Ryszard Boguwolski. Finanso
wał Urząd Gminny w Łasin ie. Pierwszy sezon badań. 
Osada otwarta i grodzisko wczesnośredniowieczne 
/!X /X  w. - XII w ./ .

Wykopaliska prowadzono w ramach programu badań nad w czes
nośredniowiecznym osadnictwem obronnym ziemi chełmińskiej.


