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Przeprowadzone prace wykazały, że na terenie 
zajmowanym przez Klasztor 00 Reformatów nie ma śladów 
osadnictwa sprzed XVII wieku.

Badania będą kontynuowane.
UŁOCŁAWEK-Szpetal Dolny Uniwersytet Łódzki
ul. Przesmyk 4b Katedra Archeologii

Badania prowadził mgr Tadeusz J.
Horbacz. Finansował WKZ we Włoc
ławku. Pięrwszy sezon badań.
Siady osadnictwa kultury wschod
ni opomorskiej oraz późnośrednio
wiecznego i nowożytnego.

Prace o charakterze rozpoznawczym prowadzone były 
V/ ramach objęcia ochroną konserwatorską tzw.Wzgórza Szpebeł
skiego w związku z planowaną zabudową tego terenu.

2 Założono 9 wykopów sondażowych o ogólnej powierzch
ni 77 m . Nie stwierdzono na obszarze objętym badaniami ist
nienia śladów warstwy kulturowej, nie natrafiono też na żad
ne obiekty, przeważającą część ruchomego materiału zabytko
wego /głównie silnie zerodowane fragmenty naczyń glinianych 
w liczbie kilkudziesięciu/ datować można na przełom XIII/ 
XIV-XIX wieku. Natrafiono także na kilka ułamków naczyń kul
tury wschodniopomorskiej /HaD/wcz.okr.lateński/. Obecność 
materiału zabytkowego na tym nisko położonym terenie /kra
wędź terasy nadzalewowej hisły/ jest wynikiem erozji stoko
wej wyższych partii hzgórza Szpetal3kiego.

Materiały i dokumentacja przekazane zostaną do 
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we W ł o c ł a w k u .

Badania nie będą kontynuowane.
PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków
Pracownia Archeologiczno- 
Копз e rwatorska 
Oddział w Warszawie

Badania prowadziła mgr Urszula 
Perlikowska-Pusskarska. Finanso
wał WKZ V/ Płocku, Drugi sezon 
badań. Kościół i klasztor 00 Fran
ciszkanów /XVI-XIX w./.

W trakcie badań wykopaliskowych wytyczono 12 wy
kopów o łącznej powierzchni 150 m2. Wykopy towarzyszyły ba
daniom architektonicznym i miały na celu:
1. przebadanie węzła murów prezbiterium i kaplicy Ж  P a n n y  

od strony południowo-wschodniej oraz ustalenie chronolo
gii tych obiektów,

2. uchwycenie przebiegu murów klasztoru na odcinku północ-^ 
пуш, wschodnim i zachodnim oraz ustalanie ich chronologii,
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3· ustalenie wewnętrznych podziałów klasztoru.
Wszystkie wymienione postulaty badawcze zostały zrealizowane.

Po zakończeniu badań archeologicznych ustalono:
1. wybudowanie prezbiterium kościoła - początek XVI w.,
2. wybudowanie kaplicy 1Ш Panny - początek XVI w.,
3. nie natrafiono na pozostałości drewnianej nawy kościoła 

z tego okresu*
4» wybudowanie barokowej nawy kościoła po pożarze w 1660 r.

- budowę ukończono w 1675 r.,
5· ustalono zasięg cmentarza przykościelnego. Wyeksplorowa- 

no 10 szkieletów. Cmentarzysko można umieścić w przedzia
le chronologicznym pomiędzy funkcjonowaniem kościoła w 
XVI wieku a wybudowaniem barokowej nawy w XVII wieku,

6. uchwycono przebieg murów klasztoru na odcinku południowo- 
zachodnim, zachodnim, północnym i wschodnim,

7· uzyskano materiały archeologiczne potwierdzające wybudo
wanie klasztoru w XVII wieku - po zakończeniu w 1675 r,

, budowy barokowej nawy kościoła,
8. zadokumentowano fragmenty bruku wirydarza oraz posadzkę 

we wnętrzu klasztoru.
Materiały znajdują się w PAK PP PKZ Oddział War

szawa.
Badania terenowe zostały zakończone.

Uniwersytet Marii Curie- 
D z ie ln i ca-Zaziczyeko ! в Й а П г с ь 1  o T e ^ p S le k l

Badania prowadziła dr Irena Kutyłow- 
ska. Finansowało BBiDZ w Zamościu. 
Pierwszy sezon badan* Port — reduta 
nowożytna: koniec XVI-XIX w./?/.

Badania miały na celu wstępne rozpoznanie stano
wiska z ukierunkowaniem na poszukiwanie, wzmiankowanej w 
źródłach pisanych, Skokówki - do końca XVI wieku siedziby 
rodowej Zamoj skich.

Obiekt zwany "Zamczyskiem" położony jest w odleg- 
nkoło 1.200 m w kierunku południowym od umocnień Za

mościa przy szos ie Łmość-Żdanów, wśród podmokłych dawniej 
łak w widłach rzek Łabuńki i Topomicy. W drenie wyznacza
ją go umocnienia ziemne, ślady murów bądź tylko nieregularne


