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BORODTSKO« pow. Ohełn Lubelski patrz wczesne średniowiecze

JAK8IGB, pow. Inowrocław patrz okree halsztaaki

JBBRZBJOf - m.p. Konserwator Zabytków
Archeologicznych w Kielcach

Badanie przeprowadził mgr Zygmunt Pyzik.
Finansował WKZ w Kielcach. Pierwszy sezon 
badan. Osadnictwo średniowieczne 1 nowo
żytne.

Prowadzone aktualnie przez zeapół specjalistów studia nad 
historią 1 układem przestrzennym zabytkowego qgrodu cysterskie
go w Jędrzejowie stały się bezpośrednim powodem podjęci* arche
ologicznej ekeploraojl warstw ziemnych tego ogrodu. Prace wyko
paliskowe przeprowadzono w czasie od 9 do 24 września 1968 r. 
Miały one na oelu penetrację warstw ziemnych, wykrycie w nich 
składników kulturowych i określenie ich chronologii, łączna 
długość wykopów wynosiła 220 m. Najczęściej spotykanymi zabyt
kami były fragmenty ceramlocne, cegły oraz wyroby ze szkła 1 
żelaza.

Na szczególną uwagę zasługuje zawartość warstwy kulturowej 
ponad dwumetrowej miąższości w wykopie II, gdzie znaleziono pa-

GRODKK, pow. Sokołów Podlaski patrz wczesne średniowieoae
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ręset ułamków naczyń średniowiecznych oraz kawałki *u*la. 

Fragmenty ceramiki średniowiecznej z XII-XIV w. znaleziono 
też w zachodniej części wykopu V. W pozostałych trzech wyko
pach stwierdzono materiał wyłącznie nowożytny. W wykopie IV 
zlokalizowanym w środkowej części ogrodu odkryto pozostałoś
ci XVIII wiecznego lektorium na wolnym powietrzu, składają
cego się pierwotnie z kamiennych ław z piaskowca.

Prace eksploatacyjne w wykopie I umożliwiły poznanie 
struktury dolnej części zewnętrznego muru ceglanego otaczają
cego ogród od 8trony wschodniej. Posadowiony on był na funda
mencie kamiennym, grubości ok. 40 cm., który zalegał bezpośre
dnio na stropie z gliny rezydualnej stanowiącej górny poziom 
wietrzenia miejscowej 9kały.

Przeprowadzone prace wykopaliskowe pozwalaja zwrócić uwa
gę na kilka faktów. Morfologia terenu przed zawożeniem na nim 

ogrodu była zróżnicowana. Założenie ogrodu poprzedzone zostało 
częściową niwelacją terenu, szczególnie w części po* odnt <>*ej, 
ntosunkowo najniżej położonej. Występuje jeden typ Mcb.y /rę
dzina/. Znaczna miąższość próchnicy powstała wskutek długotrwa
łego procesu glebotwórczego. W południowej części położonej 
najbliżej klasztoru, znajduje się największe zagęszczenia zabyt
ków średniowiecznych.

KOBYLNIKI, pow. Busko Zdrój patrz okres wpływów
rzymskich
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