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stratygrafii terenu oraz posadowienia tej partii obiektu. Odsłonięto 
fundament kamienno-ceglany ceł. Stopa jego sięgała do głębokości 
0,85 m poniżej powierzchni terenu. Podobnie jak w wykopach zeszło
rocznych stwierdzono, iż budynek nie był posadowiony na calcu. Pod 
stopą fundamentową zalegała jałowa pod względem kulturowym, szaro- 
żółta piaszczysta, warstwowana ziemia. Wykop dostarczył fragmentów 
ceramiki, wyrobów szklanych i przedmiotów metalowych głównie z XVII- 
XVIII wieku. Południowa część wykopu /odcinek B/ miała całkowicie zni
szczoną pierwotną stratygrafię przez sięgający calca dół na wapno wy
konany po II wojnie światowej. W jego zasypisku stwierdzono liczne przed
mioty z tego okresu.

Wykop 6 o wymiarach 2 x 3 m usytuowano przy ścianie południo
wej cel, między wykopami 3B 1 5A. Stwierdzono, iż w tej części cele 
posadowione były na fundamencie kamienno-ceglanym o wiele głębszym, 
o wysokości 2,40 m od poziomu wykopu. Do głębokości 0,70 m zalegały 
warstwy z zawartością znalezisk ruchomych z XVII-XVIII wieku^poniżej 
cienka warstwa zbutwiałego drewna, być może dranic, z okresu późno
średniowiecznego. Charakter tej zabudowy drewnianej jest obecnie trudny 
do określenia.

GŁOGOWEK Konserwator Zabytków
woj. opolskie Archeologicznych

w Opolu

Badania prowadzili mgr Klemens Macewicz 
/autor sprawozdania/ 1 mgr Sylwia Wuszkan. 
Finansował WKZ w Opolu. Pierwszy sezon ba
dań. Nawarstwienia średAowieczne 1 drewnia
ne rury kanalizacji miejskiej z XVII-XVIII w.

W związku z modernizacją sieci gazociągowej na terenie Głogów
ka, w wykopach przy ul.Mickiewicza odsłonięto dobrze zachowany drew
niany przewód wodociągowy łączony żelaznymi, kutymi złączkami. Na 
głębokości około 1,3 m od współczesnego poziomu ulicy natrafiono na 
nawarstwienia kulturowe miasta średniowiecznego, których część wyeks- 
plorowano, uzyskując dużą ilość ułamków naczyń glinianych, kości zwie
rzęcych, fragmenty trzewików skórzanych 1 3 noże żelazne.

Dalsze badania ratownicze prowadzono przy ul.Świerczewskiego, 
gdzie nawarstwienia średniowieczne zalegają znacznie wyżej, bo już na 
głębokości około 0 ,5  m.
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Przy zbiegu ulic 1 Maja i Zawadzkiego na głębokości około 1,3 m 
badano konstrukcje drewniane, będące fragmentem nawierzchni ulicy 
średniowiecznej.

Zabytki złożone w nowopowstałym Muzeum w Głogówku.

GŁUBCZYCE Konserwator Zabytków
ul.Kozielska 5 i 7 Archeologicznych
woj. opolskie w Opolu

Badania prowadzili mgr Klemens Macewie z 
/autor sprawozdania/ i mgr Sylwia Wuszkan. 
Finansował WKZ w Opolu. Pierwszy sezon 
badań. Studnie średniowieczne i nowożytne.

W dwóch wykopali wykonanych pod fundamenty spółdzielczych blo
ków mieszkalnych przebadano 6 obiektów zabytkowych. Wśród nich wy
różniono: 1 studnię średniowieczną, 1 nowożytną oraz 4 kloaki. Obiekty 
te zalegały na głębokości od 3 do 4 m od współczesnego poziomu użytko
wego.

Studnia średniowieczna o wymiarach 1,25 x 1,30 m i głębokości 
2 ,9  m odznaczała się bardzo solidną konstrukcją drewnianą.

W jej zasypisku znaleziono dużą ilość ułamków naczyń glinianych,
4 całe, kości zwierzęce, 1 fragment naczynia klepkowego, fragmenty 
trzewików skórzanych i liczne skrawki skóry. Podobna była zawartość 
kulturowa pozostałych obiektów, charakteryzujących się płytkim posado
wieniem i prostszą konstrukcją drewnianej obudowy.

Studnia nowożytna posiadała cembrowinę w całości wykonaną z 
ciosów kamiennych. W jej zasypisku znaleziono wyłącznie materiał XVII 
-XVIII wieczny w postaci ceramiki z polewą, kafli i cegieł.

GNIEW Muzeum Archeologiczne i Polskie
woj.gdańskie Towarzystwo Archeologiczne i

Numizmatyczne Oddział 
w Gdańsku

Badania prowadziła mgr Elżbieta Choińska. 
Finansował Urząd Gminy i Miasta w Gniewie.


