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Dotychczasowe wyniki; badań wykazały. Iż taran przylegający bezpośrednio do kamienicy poddany był 
intensywnej działalności budowlanej 1 niwelacyjnej'v czasach, nowożytnych. Spowodowało to zniazczenle 
najstarszych poziomów użytkowych, a tym samym znacznie ograniczyło możliwości wyjaśnienia Kwestii 
сesSu powstania obiektu metodą archeologiczną.

Prowadzono równie* nadzory podczas odgruzowywania piwniczki, której jedną ze ścian bocznych 
/wschodnią/ odkryto w trakcie ubiegłorocznych badań, Wstępna analiza wskazuje na to, Że piwnica ta nie 
wiązała się z pobliską kamienicą* Dostępna byłe schodkami wewnętrznymi i poziomu terenu zbliżonego do 
obecnego, w części odsłoniętej zachowane są częściowo kolebkowe sklepieni* pomieszczeń. Piwniczka jest 
wcześniejsza od budynku gospodarczego z połowy XIX w*, którego fondement posadowiony był na nurach 1 
sklepieniu piwniczki. Na obecnym etapie badań nie jest możliwe określenie czasu jej powstania /zapew
ne XVII-XVIII w./.

Nadzory będą kontynuowane*

SANOK
woj* krośnieńskie 
ul, Zamkowa 2D

SMARDY GÓRNE, gm. Kluczbork 
woj. opolskie 
Stanowisko 12

SULEJÓW-PODKLAS Z TORZE, gm. Sulejów PP Pracownia Konserwacji Zabytków
woj* piotrkowskie Pracownie Archeologiczno-Konserwatorska
Stanowisko 1 Oddział w Z4Ózi

Badania prowadził mgr Janusz Pietrzak /autor sprawozdania/ 
przy współudziale egx*Andrzeja Bartczaka, Finansował wkz w 
Piotrkowie Tryb* Pierwszy sezon badań. Pocystarakl zespół 
klasztorny /XII - КIX w./.

Prace są początkiem kolejnego etapu badań mających na celu rozpoznanie całego obiektu 1 wiążą się 
ściśle z zabiegami konserwatorskimi, jakimi zostanie ori poddany. N br* koncentrowały się one w południo
wej części zespołu poklasztornego, tj. w rejonie kościoła 1 wirydarza. wykonano tu cztery wykopy o po
wierzchni łącznej 55,4 a2*

W wykopach 1/55 1 IV/85 zlokalizowanych przy północnozachodnim narożniku kościoła odsłonięto‘relikt 
przypory, dostawionej /zapewne w XVII/XVTn wieku/ do niego celem wzmocnienia konstrukcji 1 przeciwdzia
łania pękaniu murów, a rozebranej w XX wieku w trakcie prac przywracających obiektowi jego pierwotny 
wygląd.

Relikt ten, to w większości fundament posadowiony /podobnie jak i fundament kościoła w tym rejonie/ 
na płytko występującej tu skale wapiennej* Wzniesione go ze spajanego zaprawą wapienną Łamanego kamie
nia wapiennego z dodatkiem gruzu ceglanego, cegły i kamieni eratycznych* 2 analogicznego materiału wyko
nano również wypełnisko zachowanego fragmentu naziemnej partii przypory, licowanego ciosami piaskowca.

Wykopy 11/85 i 111/85 usytuowano w południowej części wirydarzu klasztornego. Natrafiono tu na 
relikt muru dostawionego do znajdujących się do dziś na powierzchni /w postaci ruiny/ ścian.

SULKÛWD, gm. Lubraniec Uniwersytet Łódzki
woj* włocławskie Katedra Archeologii
Stanowisko 1

Badania prowadziła grupą studentów Katedry Arbheologil 
Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem dr· Leszka Wojdy. 
Finansował Wkz we Włocławku, Pierwszy sezon badań* Gro
dzisko*

patrz
okres wpływów rzymskich

patrz
okres nowożytny
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Prace miały charakter badań weryfikacyjnych, w ranach prowadzonej od kliku lat akcji weryfikacji 
grodzisk Kujaw Brzeskich* Obiekt położony jest obok gospodarstwa przy drodze gruntowej, w oddaleniu 
około 2,5 km od drogi Sułkowo—Zgłowiączka. Grodzisko jest dobrze zachowane, na kształt stożka wklę
słego, otoczone fosą 1 wałem.

Wykop o wymiarach Э ж 2 m usytuowano na majdanie obiektu, na osi" S-W oraz wykonane 5 odwiertów 
ułożonych w 2 ciągi co 4 m Łt odwierty na cal N*S t 3 na osi В-tr/. X wyniku prac uchwycono poziom użyt
kowy majdanu. Rozpoznano takie charakter nawarstwień korony kopca. Tworzą je warstwy piasku i gliny po
chodzące z wykopania fosy.

Materiał zabytkowy: 28 fragmentów ceramiki i 10 fragmentów kości; 60 % stanowi ceramika tzw, ku
chenna, a 40 % nawiązuje dc tzw. ceramik i tradycyjnej., co pozwala datować wstępnie obiekt na 2 połowę 
Х Щ  1 początek XV w.

Sprawozdanie v prac znajduje się w archiwum HK2 we Włocławku. Materiały i dokumentacja do czasu 
opracowania znajdują się w Katedrze Archeologii Uniwersytetu łzSdzkiego,

Badania zakończono* Obiekt kwalifikuje się do badań stacjonarnych.

SŸPHIEW0
woj. ostrołęckie

patrz
wczesna średniowiecze

SSCZBCIN-Stare Miasto 
Podzamcze

patrz
wczesne średniowiecza

SSEHUDZKA SUTA, gm. Szemud 
woj. gdańskie'
Stanowisko Г

Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
Instytut Archeologii 1 Etnografii 
Pracownia Dziejów Szkła 
w Toruniu

Badanie prowadziła mgr Małgorzata Markiewicz /autorka spra
wozdania/ wspólnie z mgr*Markiem Rubnlkowiczem pod kierow
nictwem naukowym dO£. dr, Jerzego Olczaka* Finansowali WK£ 
w Gdańsku i Instytut Archeologii 1 Etnografii UMK w Toruniu. 
Pierwszy sezon badań, późnośredniowieczna huta szkła 
/XV - XV/XVI w.?/.

И ramach studiów nad średniowiecznym 1 nowożytnym hutnictwem szkła na Pomorzu podjęto prace wyko
paliskowe w niewielkiej odległości na północny-wschód od zabudowań Szomudzkiej Ruty.

Celem badań jest rekonstrukcja organizacji przestrzennej huty, odtworzenia stadiów wytwórczości 
szklarskiej, poznanie szczegółów procesów wytwórczych, reguł i reżimów technologicznych. X dalszym poz
naniu poziomu wiedzy i umiejętności azklarzy-hutnlków, Welkość’1! asortyment produkcji oraz chronologię 
obiektu.

Stanowisko znajduje się w terania pagórkowatym, na stoku niewielkiego wyniesienia. W odległości 
około 25 m na północny-zachć i zachód od niego przebiega ciąg niewielkich, obecnie zatorfionych stawów. 
Gleba na stanowisku i w bezpośrednim jego sąsiedztwie jest piaszczysta 1 plaszczysto-gllniasta. N naj
bliższym otoczeniu brak jest kompleksów leśnych.

Efektem badań było r0 2poznanie całości stanowiska o powierkchnl 2,4 arą. Odsłonięto 8 obiektów, 
które в< pozostałościami po zabudowaniach produkcyjno^gospodarczych huty. Cztery z nich zidentyfikowano 
jako obiekty popiecowiskowe- Punkujl pozostałych nie określono. Badania dostarczyły materiału ruchomego 
w postaci fragmentów donic, spieków szklarskich, masy szklanej, odpadów produkcyjnych, fragmentów goto
wych wyrobów, a takie fragmentów ceramiki 1 silnia skorodowanych przedmiotów metalowych. Najcenniejszym 
znaleziskiem była forma do wyrobu szklanek.
Stanowisko w Szemudzklej Bucie etanowi pozostałość po późnośredniowiecznej hucie szkła.’Za taką chrono
logią przemawia zarówno ceramika naczyniowa datowana roboczo na XIV i XV w. /w 60 I/ jak również część


