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Dotychczasowe wyniki; badań wykazały. Iż taran przylegający bezpośrednio do kamienicy poddany był 
intensywnej działalności budowlanej 1 niwelacyjnej'v czasach, nowożytnych. Spowodowało to zniazczenle 
najstarszych poziomów użytkowych, a tym samym znacznie ograniczyło możliwości wyjaśnienia Kwestii 
сesSu powstania obiektu metodą archeologiczną.

Prowadzono równie* nadzory podczas odgruzowywania piwniczki, której jedną ze ścian bocznych 
/wschodnią/ odkryto w trakcie ubiegłorocznych badań, Wstępna analiza wskazuje na to, Że piwnica ta nie 
wiązała się z pobliską kamienicą* Dostępna byłe schodkami wewnętrznymi i poziomu terenu zbliżonego do 
obecnego, w części odsłoniętej zachowane są częściowo kolebkowe sklepieni* pomieszczeń. Piwniczka jest 
wcześniejsza od budynku gospodarczego z połowy XIX w*, którego fondement posadowiony był na nurach 1 
sklepieniu piwniczki. Na obecnym etapie badań nie jest możliwe określenie czasu jej powstania /zapew
ne XVII-XVIII w./.

Nadzory będą kontynuowane*
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Prace są początkiem kolejnego etapu badań mających na celu rozpoznanie całego obiektu 1 wiążą się 
ściśle z zabiegami konserwatorskimi, jakimi zostanie ori poddany. N br* koncentrowały się one w południo
wej części zespołu poklasztornego, tj. w rejonie kościoła 1 wirydarza. wykonano tu cztery wykopy o po
wierzchni łącznej 55,4 a2*

W wykopach 1/55 1 IV/85 zlokalizowanych przy północnozachodnim narożniku kościoła odsłonięto‘relikt 
przypory, dostawionej /zapewne w XVII/XVTn wieku/ do niego celem wzmocnienia konstrukcji 1 przeciwdzia
łania pękaniu murów, a rozebranej w XX wieku w trakcie prac przywracających obiektowi jego pierwotny 
wygląd.

Relikt ten, to w większości fundament posadowiony /podobnie jak i fundament kościoła w tym rejonie/ 
na płytko występującej tu skale wapiennej* Wzniesione go ze spajanego zaprawą wapienną Łamanego kamie
nia wapiennego z dodatkiem gruzu ceglanego, cegły i kamieni eratycznych* 2 analogicznego materiału wyko
nano również wypełnisko zachowanego fragmentu naziemnej partii przypory, licowanego ciosami piaskowca.

Wykopy 11/85 i 111/85 usytuowano w południowej części wirydarzu klasztornego. Natrafiono tu na 
relikt muru dostawionego do znajdujących się do dziś na powierzchni /w postaci ruiny/ ścian.
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