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WARSZAWA
Gnojowa Góra

Urząd Konserwatorski 
m.et. Warszawy

Badania prowadził mgr Bogusław Gierlach pod 
kierowniotwem dr Jerzego Gąssowskiego. Fi
nansował KZ w Warszawie. Śmietnisko staro
miejskie średniowieczne /XIII-XIV w./.

W b.r. zakończono prace badawcze.
Oetatni etap stanowiło pogłębienie do calca wcześniej wy

konanej etudni przy pomocy której osiągnięto głębokośó około 
17 m. Ze względu na dużą głębokość, występowanie wody i gazów, 
końcowy odcinek wykonąno przy pomocy sprzętu meohanicznego.

Tym razem drążenie odbywało aię bez obudowy lioząc na wy
trzymałość gruntu, która zresztą okazała eię wyetarczająoa.

Występowanie calca stwierdzono na głębokości 23*6 m. Sta
nowił go zielony iłek. Ogółem w czasie końcowej fazy badań po- 
głębionp wykop o około 5,0 m nie licząc kontrolnego zagłębiania 
się w calec.

l«a wydobyty materiał składała się przede wszystkim cera
mika z wieku XIII i XIV, między innymi naczynia z gliny o do
mieszce bardzo urozmaiconej, wypalane w atmosferze utleniającej, 
hąrwy brązowej, o wylewie wychylonym na zewnątrz, zdobione orn»> 
men teru pasmowym. Ponadto naczynia siwe o wylewie uformowanym w 
kształcie półwałka.

Ciekawostką jest znalezienie małego nożyka wykonanego z 
drzewa, prawdoDOdobnie zabawki dziecięcej.

Czółnie badania na terenie Gnojowej Góry pozwoliły na stwier 
rdzenie, że początki 7/arezawy - w świetle dotychczasowych badań
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- można odnieść do połowy wieku XIII.

ł

WARSZAWA - m. patrz okres nowożytny

WĄCHOCK - Opaotwo O.O.Cystersów Zakład Badań Polskiego Sred-
pow. Iłża nlowieoza Uniwersytetu War

szawskiego 1 Politechniki 
Warszawskiej

Badania prowadziła mgr Anna Wentkonrąka. Finan
sował WKZ w Kieloaoh. Drugi sezon badań. Opa
otwo i cmentarz /wozesnośredniowieozne/, śre
dniowieczne 1 nowożytne.

Prowadzone badania były kontynuaoją prao wykonywanych dla 
potrzeb konserwatorskich w ubiegłym roku przez Zakład Konstru- 
kojl Drewnianych Wydziału Architektury FW. Eksploraoję w wyko
pach sondażowych 1 dokumentację archeologiczną prowadził Zakład 
Badań Polskiego Sredniowieoza UW.

W okresie dd 20 maja do 30 czerwoa wykonano dwa wykopy son
dażowe oraz przeprowadzono odgrzybienie dwóoh pomieszozeń maga
zynowych Zakładu Badań.

Wykop pierwszy /XI A/ zlokalizowano wewnątrz krużganków kla- 
sztornyoh przy zaohodnlej śolanie ich wschodniego skrzydła. Wy
kop ujawnił istnienie cmentarza użytkowanego we wczesnym okresie 
funkcjonowania klasztoru /zapewne w czasie budowy kościoła/. Pra
wdopodobnie po skończeniu prac budowlanych szkielety przeniesionot0
ponieważ w wykopach grobowych znajdowały się jedynie ślady po 
drewnianych trumnach i kilka drobnych fragmentów kości ludzkich.


