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ka pozwala przypuszozać, ża konetrukoje te poohodzą z wieków 
XVII-XVIII. Prace w toku*

Dl.Bonifratereka. Na terenie przylegająoym do koćoioła 
natrafiono na ólady drewnianej zabudowy prawdopodobnie z wie
ków XV-XVI.

Ul.Buga.1t W cza ale wywózki gruzu 1 ziemi stwierdzono za- 
ohowane w bardzo dobrym stanie pionowo ustawione pale* jak 
należy przypuszozaó wzmaoniająoe przed obsuniąolem skarpy Sta
rego Kiaeta.

Natolin. Stwierdzono tu istnienie omentarzyska prawdopo
dobnie kultury pomorskiej* Do chwili obeonej wydobyto dwie 
poplelnioe* Praoe ratownloze w toku*

Annopol. Było to jedyne stanowisko badano w sposób plano
wy* Praoe tutaj były kontynuaoją badań z roku ubiegłego* Ze 
wzglądu na znaozne zniszozenle obiektu wyniki negatywne* Poza 
oeramlką wydobyto kilka fragmentów żelaza oraz przedmiot zbli
żony do kostki do gry*

I 4 0 H 0 0 I, pow. Iłża Zespół Badań nad Polskim
Srednlowleozem UW 1 PW

Badania prowadziła Anna Wentkowska, od 7«VI.-15*VII. 1 
od 15*VIII - 15*11., finansował WKZ w Eieloaoh.

Tegoroozny program prao był wynikiem potrzeb konserwators
kich, które ze wzglądu na stan zagrożenia obiektu wymagały i 
1* eksploracji gruzu ze sklepienia refektarza 
2* odsłonlęoia 1 zbadania stopy fundamentowej założenia klasz

tornego*
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Wykonano siatkę pomiarową wokół opaotwa*
Gruz na piętrze eksplorowano w naatępująoyoh pomieszcze

niu chi w kaplioy, w korytarzu i w dwóch celach oraz przesiewa-» 
no gruz wyrzuoony na zewnątrz w roku ubiegłym, który zsypany 
był pod oknami refektarza i pod murem klasztornym*

Dla umożliwienia eksploracji wykonano ponad sklepieniem 
pomosty z desek oraz zsyp, przez który zsuwano przesiewany 
gruz na zewnątrz budynku*

W gruzie występował materiał zabytkowy z okresu od XV w* 
do ozasów nowożytnych* Znaleziono llozne fragmenty oerucniki, 
szkła, kafli, przedmiotów metalowyoh, oeramlki arohitektonicz- 
nej (płytki posadzkowe, oegła daohówka, m*in* fragment z napi
sem po łaoinle 1 datą 1344 r*)9 zegarek słoneczny na rękę z 
XIV w* z pozłaoaną tarozką, llozne okucia ksiąg z XVI w* 1 
monetkl głównie z XVII w*

Ponadto dokumentowano wykopy sondażowe wykonywane w ce
la oh konserwatorskich przez Zakład Konstrukcji Drewnianyoh 
Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej* Eksplorowano 
warstwy z materiałem zabytkowym (fragmenty oeramlki, szkła, 
kafli, przedmiotów metalowyoh, oeramlki arohltektonlozneJ) 
począwszy od wozesnego średniowiecza do ozasów nowożytnych*
W wykopaoh przy kośolele natrafiono na fragment cmentarza*
W jednym z wykopów odsłonięto romaóską płytę nagrobną, pod 
którą stwierdzono Istnienie dwóch pochówków szkleletowyoh*

W I E L I C Z K A ,  
pow* Kraków

patrz wczesne średniowiecze


