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STARY BRZEŚĆ, grc. Br z её <5 Kujawski Uniwersytet Łódzki
woj*włocławskie Katedra Archeologii

Badania prowadził mgr Tadeusz Horbaoz* Finanso- wał VKZ we Włocławku. Pierwszy sezon badań· Osadnictwo średniowieczne;

Przeprowadzono prace rozpoznawcze na niszcz*jąoym stanowis
ku położonym na terenie piaśnioy w Staryn Brześciu* w profilu północnego stoku piaśnioy natrafiono na bardzo czytelny obiekt produkcyjny/najprawdopodobniej Jama do wytopu żelaza/· V swej partii południowej uległ on całkowitemu zniszczeniu; Przekrój 
przez obiekt zachował sie bardzo czytelnie w profilu pieśnicy; w wykopie o wymiarach 1x1,5 m na głębokości 30 om od powierz
chni ziemi znaleziono fragmenty ceramiki, luila, oraz kości zwierzęcych. Na głębokośol 33 om zarys Jamy był wyraźnie czytelny; Miała ona kształt ściętego prostokąta* Ha głębokośol 63 cm wnę
trza Jaqv zajmowała stosunkowo silnie przepalana glina o kolorze rdzawoiółtyn; Była to ostatnia warstwa eksplorowanego obiektu*Hi· znaleziono w niej ruchomego materiału zabytkowego;

Llozne znaleziska żużla w pozostałych zniszczonych Jut partiach piaśnioy wskazują na istnienie licznych /?/ obiektów produkcyjnych. Podczas penetrowania terenu wokół piaśnioy - na polu ob*Zygmunta Katolika - odkryto dużą ilość fragmentów oeramiki Średniowiecznej /XIV/XV w*/ - analogioznych do odkrytych w wy- 
eksplorowanym obiekcie produkoyjnym - oraz kośol zwierzęcych!

STARY OLKUSZ patrz
wojlkatcwlokie wczesne średnlowleoze

STRZELCE KRAJHÎSKIE Huzeum Okręgowewoj*gorzowskie w Gorzowie wielkopolskim

Badania prowadził mgr Tadeusz Szczurek; Finansowało Muzeum Okręgowe w Gorzowie Wlkp. Skarb monet z XIV 1 XV Wi

Skarb odkryto w oentrum miasta, pomiędzy ulicami Jófwlaka 1 Saperów, podczas kopania fundamentów pod budynek mieszkalny; 
Natychmiastowa Interwencja polegała na rabezpieczaniu wydobytych przez robotników monet oraz przeprowadzaniu prac ratowniczych mająoyoh na celu uzyskanie wszyetkloh monet rozproszonych na wykopie budowlanym 1 uzyskania informacji o kontekście archeologicznym;

Skarb odkryto na głębokości ca 1,20 c d  od współozesnej powierzchni użytkowej, na samym spągu średniowiecznej warstwy kul-



turovej; Hcnety zabezpieozone były tkaniną względni· dzianiną, ni* stwierdzono zai naozynia lub Innego pojemnika:
W wyniku kilkudniowych badań ratowniczych uzyskano około 2*500 monet, z czego Θ egzemplarzy to grosz· /zapewne wszystkie praskie/, a pozostałe to denary, głównie orowenlenoji pomorskiej /m.in· Pyrzyce, Goleniów, Stargard, Dymin/» Skarb Ukryto w XV 

wieku, leoz dokładniejsze ustalenia onronologiozn· nie ц  możliwe przed dokonaniem konserwacji zabytków.
Skarb jest w posiadaniu Muzeum Okręgowego w Gorzowie Wlkp;'
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SULEJ Λί PP Pracownie Konserwacji Zabyt-woj,piotrkowskie кów Oddział w Poznaniu,Podklaertorze Pracownia Archeologiczno-Konser
watorska Zakład w Łodzi

Badania prowadzili mgr Edward (Sriertak i agr Andrzej Wójcik, Finansował WKZ w Piotrkowie Srybu- 
nalskim. Czwarty, sezon badań. Pooysterskl zespół klasztorny z XIII - XVIII w.

V roku bieżącym zakońozono prace związane z rozpoznani eta stratygrafii zabudowań klasztornych w jago częrfci północnej 1 południowej; Uchwycono posadowienie istniejących budynków skrzy- . 
4lła południowego w rejonie baszty mauretańskiej oraz związanej 
z nimi XVII wiecznej warstwy budowlanej; Poziom budowlany należałoby odnieéô do okresu przebudowy klasztoru w okresie XVII - XVIII wieku; V warstwie tej odkryto skupisko renesansowych kafli płyUtowyoh z przestawieniami figuralnymi, zooaorfloznyai. i roéli- nyiił' Uohwycono przebieg fosy okalającej klasztor od strony północnej 1 zachodniej w XIII - XV w;Prowadzono również rttsploraoję piwnicy budynku gospodarczego odsłoniętą przy skrzydle półnoonym klasztoru między basztami * muzyczną 1 krakowska; Piwnice xe można datować na okres XVII - XVIII w; Równocześnie z badaniami stacjonarnymi był prowadzony nadzór archeologiczny nad praoami ziemnymi związanymi z adapta- 
oją zabudowań klasztornych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe;

Badania będą kontynuowane;

SZCZAWNICA-KROŚCIENKO Uniwersytet Jagielloński
woj«nowosądeckie Instytut Aroheologii
Zamek Pieniński

Badania prowadził mgr Stanisław Kołodziejski· Konsultantem naukowym była dr habiMaria Cabal- 
■ka· Finansowało Muzeum Okręgowa w Nowym Sączu.


