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SULEJÓW -Podklasztorze, pow. Opoczno Pracownia Archeologiczne
Konserwatorska P .P .PK Z  
Oddział w Kielcach

Badania prowadził mgr Andrzej Wójcik. Finansował 
WKZ Kielce. Pierwszy sezon badań. Pocysterski 
zespól klasztorny z XUI-XV1H w.

W związku z adaptacją obronnego zespołu klasztornego na cele re 
kreacyjno-wypoczynkowe rozpoczęto badania archeologiczne.

W pierwszej fazie prowadzono badania północnej części klasztoru. 
C e l e m - p r a c  było ustalenie poziomów osadniczych dziedzińca, uchwycenie 
pozostałości fundamentów zniszczonej części zabudowy XVIII w. oraz p o 
moc w datowaniu faz budowy północnej części zespołu. Przeprowadzono wy
kop na osi południe - północ od bramy głównej do transeptu kościoła o dłu
gości 87 m. W odcinku 11 odkryto zniszczoną jamę z przełomu okresu la 
teńskiego i rzymskiego. W odcinkach 2, 3, 4, 5 i 6 uchwycono osadnictwo 
wczesnośredniowieczne datowane wstępnie na podstawie ceramiki na XII- 
XIII w. W odcinku 6 odsłonięto jamę przemysłową /może do wypału wapna/ 
z ceramiką i cegłą prawdopodobnie z XIV-XV w. W odcinku 13 i 14 uchwyco
no rów o szerokości 7 m i głębokości 2,50 m otaczający kościół od strony 
północnej i prawdopodobnie od strony zachodniej, użytkowany w XIII-XV w.? 
Odkryto pozostałości fundamentów i piwnic w wschodniej części obiektu.

Prace dały odpowiedź na postawione pytania.
Badania będą kontynuowane.

SZREŃSK , pow.Mława patrz
Stanowisko Zamek-dziedziniec wczesne średniowiecze

SLADKÓW DUŻY, pow.Busko Zdrój Pracownia Archeologiczno-
Konserwatorska P .P .PK Z  
Oddział w Warszawie

Badania prowadzili mgr Włodzimierz Pela i mgr Ma
ria Pikulińska-Ciuk. Finansował WKZ Kielce. Pierw
szy sezon badań. Zespół pałacowy nowożytny /XVI- 
XVU wiek/.

Badania prowadzone były w bezpośrednim sąsiedztwie pałacu i w jego 
wnętrzych i miały na celu ustalenie obiektu i kolejnych etapów jego budo
wy. Założono pięć wykopów badawczych o łącznej powierzchni 2^ m2.
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W wyniku przeprowadzonych prac ustalono istnienie dwu faz budowy 
pałacu.

Pierwszą, datowaną na XVI wiek, stanowi pomieszczenie o wymiarach
8,5 x 11 m, znajdujące się we wschodnim skrzydle pałacu. Ceramika zna
leziona bezpośrednio nad warstwą budowlaną tego oniektu pochodzi z dru
giej połowy XVI wieku.

Z drugą fazą można łączyć obecny układ przestrzenny pałacu, którego 
rozbudowa nastąpiła w pierwszej połowie XVII wieku. Schody wykute w ska
le , odsłonięte na zewnątrz pałacu, należy wiązać z tym etapem rozbudowy.

Ze względu na bardzo płytkie występowanie calca, który stanowi ska
ła, nawarstwienia kulturowe są małej miąższości i silnie przemieszane co 
utrudnia ustalenie młodszej chronologii.

ROŻNOW, pow. Nowy Sącz Pracownia Archeologiczne
Konserwatorska P .P .P K Z  
Oddział w Krakowie

Badania pro wad n ią  mgr Krystyna Kruczek. Finanso
wał WKZ Kraków. Drugi sezon badań. Zespół obron
ny. Okres nowożytny /XVTII-XX w ./.

Prace badawcze miały na celu rozczytanie założenia obronnego, któ
rego pozostałością jest obecnie istniejący bastion. Równocześnie z praca
mi archeologicznymi prowadzone były badania geofizyczne wykonane przez 
IHKM PAN, Warszawa.

Zarówno badania archeologiczne, jak i geofizyczne na obecnym etapie 
badań nie potwierdziły hipotezy o istnieniu w rejonie pałacu fortyfikacji 
obronnej. Na badanym terenie znaleziono fragmenty ceramiki i szkła dato
wane na XVIII-XX w.

Przewiduje się kontynuację prac w 1975 roku.

TUCHOLA patrz
średniowiecze


