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Istotnym aspektem badań byfa podwodna inwentaryzacja reliktów umocnień kon
strukcji drewnianych przekładkowo-hakowych na obszarze 30 x 4 m przy prawym brzegu 
Drwęcy (ślady przystani rzecznej). Odnosiło się to w znacznym stopniu do oczyszczania 
odsłoniętych przez nurt rzeki konstrukcji zadokumentowanych podczas inwentaryzacji 
w 1991 r. Wystąpiły dalsze, nakryte dotąd piaskiem rzecznym konstrukcje drewniane, 
przemieszane z rumoszem kamieni potnych, szczątkami kości zwierzęcych oraz ułamkami 
naczyń glinianych, tak wczesnośredniowiecznych, jak i z pierwszych wieków n. e. (na zło
żu wtórnym). Pobrano próby do badań dendrochronologicznych oraz elementy konstruk
cyjne do celów ekspo zycyj no-konserwatorskich.

Do spektakularnych znalezisk należały dwie ostrogi wczesnośredniowieczne — oby
dwie datowane na przełom XII-XIII w. Na podobny czas stanowisko datował także rucho
my materiał zabytkowy w postaci zespołu naczyń glinianych.

B udy G łogowskie, st. 11
gm. Głogów M ałopolski, woj.
rzeszow skie

Badania ratownicze prowadzili A. Lubelczyk i E Mitura. Osada. 
Wczesne średniowiecze,
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B udy G łogow skie, s t. 36
gm. Głogów M ałopolsk i, woj.
rz e sz o w sk ie

Badania ratownicze prowadzili A. Lubelczyk i P Mitura. Grodzisko. 
Wczesne średniowiecze.

'Literatura: Materiały..., в. 184.

I  Chełm, st. 99 — patrz: okres nowożytny = "

C h e tm -S ta re  M iasto, ul. Krzy- Muzeum Okręgowe w Chełmie
wa
AZP 80-90/—

Badania prowadzili mgr mgr Teresa Mazurek (autorka sprawozda
nia), Wojciech Mazurek i Urszula Ruszkowska. Finansowane przez 
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Chełmie. Osadnic
two średniowieczne i nowożytne.

W związku z zakładaniem linii ciepłowniczej w obrębie starej części miasta Chełma 
podjęto jesienią 1994 r, nadzory archeologiczne. Wykopy ciepłownicze poprowadzone zo
stały jezdnią i częściowo chodnikiem ul. Krzywej, od budynku przy ul. Lubelskiej 30 do 
budynku przy ul. Św. Mikołaja 5, po linii zachód-wschód.

Z punktu widzenia rozwoju badań nad początkami Chełma inwestycja ta  dała niepo
wtarzalną możliwość przekopu sondażowego o długości ok, 300 m przez dawne podgrodzie


