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wódzki we Włocławku. Pierw szy sezon badań. Budynki 
m iejskie. Średniowiecze i okres nowożytny.

Prace wykopaliskowe prowadzono na terenie Starego M iasta 
lokując wykop, o wymiarach 7 ,5  x 5 m, na ul. ś  w. Jana, w pobliżu 
średniowiecznego rynku oraz kościoła fam ego.

Celem badań było stwierdzenie stratygrafii i chronologii osad
nictwa w tym rejonie miasta a także zbadanie, czy Istniało ono przed 
momentem lokacji w XIII wieku.

W wykopie odsłonięto resztki fundamentów kamiennych domu mlesz 
kalnego z 2 połowy XVIII wieku, w którym znaleziono resztk i pieca i 
podłogi glin iastej. M ateriał ruchomy stanowiła ceramika, fragmenty 
kafli oraz drobne przedmioty żelazne. Nawarstwienia z XVI-XVII wie
ku zostały zniszczone w czasie budowy wspomnianego budynku. Poni
żej na głębokości około 3 ,5  m natrafiono na drewniane konstrukcje u li
cy, a także urządzenia kanalizacyjne /ru ry / z XV wieku. Z powodu 
znacznego nawilgocenia warstw elementy organiczne zachowały się 
w sposób bardzo dobry. Odkryto fragmenty ceramiki, przedmioty skó
rzane, kości zwierzęce.

W momencie składania sprawozdania prace trwały 1 nie dotarto 
do calca, stąd brak znajomości rodzaju i chronologii nawarstwień 
starszych .

Prace będą kontynuowane.

WOJC1ESZYCE, gm.Kłodawa Muzeum Okręgowe
woj.gorzowskie w Gorzowie Wlkp.
Stanowisko 4

Badania prowadził mgr Tadeusz Szczurek przy udziale 
Stanisława Sinkowskiego. Finansowało Muzeum Okrę
gowe w Gorzowie Wlkp. Drugi sezon badań. Skarb mo
net /XIII w. / .

Badania kontynuowano w celu pozyskania wszystkich monet za
legających jeszcze w ziemi oraz uchwycenie kontekstu archeologicz
nego, w jakim został zdeponowany skarb. Założono wykop 111 o wy
miarach 4 ,2  x 3 ,8  m i głębokości 1 m przylegający do wykopu II z 
1975 r . i częściowo go obejmujący.

Badania dostarczyły 38 monet - denary, obole, brakteaty gu
ziczkowe pomorskie, brandenburskie i meklemburskie. Jeden egzemp
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la rz  reprezentuje typ ntenotowany dotąd w skarbie. Wiele monet dzie
lonych jest na połówki.

Badania ujawniły, ie  skarb mógł być ukryty poza osadą średnio
wieczną łub na jej skraju . Na ałejce cmentarnej pod warstwą humusu 
odsłonięto warstewką o m iąższości 15-20 cm z niewielką zawartością 
małtjcharakterystycznych ułamków naczyń średniowiecznych. Ponadto 
z humusu i z zasypiska jany grobowej uzyskano kilkadziesiąt drobnych 
fragmentów naczyń prawdopodobnie z okresu kultury łużyckiej.

Ustalono, że przyczyną naruszenia skarbu nie był wykop pod ja 
mą grobową, lecz wykop o głębokości około 30 cm pod obmurówkę c e 
glaną otaczającą grób. Grabarze natrafili zapewne na naczynie z mo
netami, wydobywając je , byó może po uprzednim rozbiciu, wraz z mo
netami. jak wskazuje odsłonięta w bieżących badania płyta nagrobna, 
zniszczenie skarbu nastąpiło około 1923 r .

Uzyskano łącznie 246 monet o proweniencji brandenburskiej, po
morskiej, meklemburskiej, anhalckiej i krzyżackiej. Zdeponov/anie 
skarbu nastąpiło w ostatniej ćwierci XIII w.

Monety ze skarbu stanowią własność Muzeum Okręgowego w Go
rzowie .

Prace ukończono.

WOLłN patrz
woj.szczecińskie wczesne średniowiecze
Stanowisko 1

WROCŁAW patrz
Arsenał okres nowożytny

ZBROJEWSKO, gm.Lipie Uniwersytet jagielloński
woj.częstochowskie Instytut Archeologii
Stanowisko 1

Badania prowadziła mgr Barbara Dedl. Finansował 
WKZ w Częstochowie. Czwarty sezon badań. Ś re d 
niowieczny gródek /XIV w. / i pozostałości osady póź
nej fazy kultury łużyckiej z okresu halsztackiego.

Kontynuowano badania centralnej części gródka. Uchwycono 
zasięg rozsypiska wału wewnętrznego, otaczającego majdan central


