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Leszcze, Jaskinia nad Stawem w Gackach, gm. Pińczów, woj. kieleckie — patrz: środkowa i późna
epoka brązu
Lublin, ul. Jezuicka 16 — patrz: późne średniowiecze

Łowicz, st. 27, Inwestor Waldemar Kolaczyński, Zła-
ul. P o d rzeczn a  19 с ków Borowy 24
gm. loco, woj. sk ie rn iew ick ie  
AZP 59-56/—

Badania prowadził mgr Andrzej Kosiorek. Finansowane przez inwe
stora prywatnego. Pierwszy sezon badań. Miasto— XVI/XV1I-XIX w.

Stanowisko leży w południowej pierzei ul. Podrzecznej, przy zbiegu z ul. Browarną 
(w głębi działki). Obydwie ulice wchodzą w skład Starego Miasta. Prace miały charakter 
sondażowy i związane były z przyszłą inwestycją budowlaną. Najstarsze znaleziska z tego 
terenu pochodzą z okresu wpljnvôw rzymskich.

Łącznie przebadano 70 m powierzchni, lokaliziyąc warstwy kulturowe datowane 
ceramiką na XVI/XV1I-XIX ту. Ponadto odkryto relikty obiektów osadniczych {zabudowa 
gospodarcza) w postaci glinianej podłogi spichlerza? z 2. poł. XVII-XVIII w. oraz cokołu 
glinianego pieca z XVI/XVII w, {być może piec chlebowy).

Materiał ruchomy wystąpił w postaci ceramiki i kafli.
Dokumentacja znąjduje się w Archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ma

teriały — w Muzeum w Łowiczu.
Ze względu na plany dalszych inwestycji prace archeologiczne będą kontynuowane.

I  Morąg, st. II, gm. loco, woj. olsztyńskie — patrz: późne średniowiecze

M szczonów, st. 1 Urząd Miasta w Mszczonowie
ul. Żyrardowska
gm. loco, woj. skierniew ickie
AZP 62-61/—

Badania prowadził mgr Piotr Świątkiewicz przy współpracy mgr. 
Justyna Skowrona. Finansowane przez Urząd Miasta w Mszczono
wie. Pierwszy sezon badań. Miasto z XVI/XVII-XVIII/XIX w.

Stanowisko leży na południe od ul. Żyrardowskiej, na zapleczu kościoła Św. Jana 
Chrzciciela, nad rzeczką Okrzeszą. Badania ratownicze związane były z budową kolektora 
ściekowego (nadzory wykazały istnienie warstw kulturowych).

Łącznie przebadano 40 m , jednocześnie nadzonyąc prace kanalizacyjne. Zaobserwo
wano i zarejestrowano warstwy kulturowe datowane ceramiką na k. XVT-pocz. XIX w. 
Ujawniono istnienie warstwy wyznaczającej pierwotny poziom Okrzeszy. Jednocześnie 
stwierdzono, że występowanie w wykopie faszyny i kamieni świadczy o istnieniu w tym 
miejscu przeprawy przez rzekę w kierunku placu targowego. Słabo czytelne relikty drew
nianych konstrukcji zaobserwowane w trakcie nadzorów to najprawdopodobniej ślady 
zabudowy, która może być datowana na 2. poł. XVI-lata 70. XVII w. Znalezione szczątki 
kości ludzkich pochodzą z cmentarza przykościelnego.

Materiał ruchomy składał się głównie z fragm. ceramiki, naczyń szklanych, kafli oraz 
dwóch gwoździ, trzonka siekiery i skórzanej pochewki noża.

Badania powinny być kontynuowane.


