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menty podkowy, kółko, fragmenty blach, zawias, okucia i szydło. Z wykopu 11/96, którego 
wypełnisko stanowiła cienka warstwa humusu oraz żwir (do głębokości 30 cm), pozyskano 
liczne fragmenty naczyń glinianych i przedmioty żelazne, w tym grot bełtu do kuszy. W  poło
wie stoku odsłonięto fragment kamiennego muru spojonego zaprawą.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ i Muzeum Okręgowym w Jeleniej 
Górze. Wyniki badań zostaną opublikowane w „Roczniku Jeleniogórskim”, t. 30, 1998.

Badania będą kontynuowane.
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zespół klasztorny cystersów z późnego średniowiecza i okresu nowożytnego (XIV-
XVIII w.)

Badania przeprowadzone przez mgr. Aleksandra Andrzejewskiego, prof. Leszka Kajzera 
i mgr. Janusza Pietrzaka (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego). Finansowane przez 
Uniwersytet Łódzki. Pierwszy sezon badań. Wyeksplorowano 5 wykopów sondażowych o łącz
nej powierzchni 55 n r . Dwa ulokowano przy wschodniej partii kościoła, 2 w obrębie skrzy
dła wschodniego, 1 przy południowej ścianie skrzydła południowego.

Zgromadzono liczny materiał ruchomy (w sumie 8218 zabytków), głównie kości ludzkich 
(5994) ze średniowiecznych i nowożytnych pochówków. Ceramikę naczyniową (łącznie 1810 
ułamków) pozyskano przede wszystkim z wykopu VI przy skrzydle południowym — 1550 frag
mentów, głównie XVIII-wiecznych. Znaleziono także 151 ułamków szkła okiennego i naczy
niowego, 15 ułamków kafli piecowych, 64 zabytki żelazne (głównie gwoździe i haki) oraz 
denar wrocławski Ludwika Jagiellończyka z 1521 r. Potwierdzono dwufazowość budowy koś
cioła, który składa się z części wschodniej — gotyckiej i zachodniej — barokowej. Obecność 
pochówków szkieletowych, wchodzących pod mury gotyckiej partii kościoła i poprzecina
nych przez nie, może świadczyć o istnieniu tu cmentarza wiążącego się ze starszą świątynią 
(przedcysterską) albo z pierwszym kościołem cysterskim, jeszcze drewnianym. Stwierdzono, 
że część gotycka nie powstała, jak sądził M. Kutzner, na przełomie XIII i XIV w., lecz dopiero 
około 1361 г., zaś budowę prowadzono jeszcze dłużej. Dopiero w XVIII w. powstał trójskrzy- 
dłowy klasztor murowany. Zebrano szereg obserwacji dotyczących rozplanowania nie istnie
jącego skrzydła wschodniego. Reliktów domów drewnianych metodami archeologicznymi 
nie stwierdzono, ale ich obecność nie podlega dyskusji. Nie stwierdzono też obecności śred
niowiecznych poziomów kulturowych, co można wiązać z sukcesywnym czyszczeniem klasztoru.

Badania zakończono.
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klasztor cystersów, późne średniowiecze — okres nowożytny 
Badania archeologiczno-architektoniczne, przeprowadzono przez mgr Beatę Kwiatkowską- 

Kopkę (Firma Konsus sp. z o.o.). Finansowane przez Program Rządowy „1000 lat Zjazdu 
Gnieźnieńskiego”.

Materiały przechowywane są w składnicy na terenie opactwa, dokumentacja u prowadzą
cej badania (czasowo). Wyniki badań zostaną opublikowane w wydawnictwach omawiają
cych program „1000-lecie Zjazdu Gnieźnieńskiego”. Badania będą kontynuowane.

Kajetany, st. 4,
gm. Nadarzyn, woj. warszawskie

patrz: wczesna epoka brązu

Karczyn, st. 32,
gm. Kruszwica, woj. bydgoskie

patrz: neolit

KARNIEWO, s t  5,
gm. loco,
woj. ciechanowskie,
AZP 44-66/20

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

późnośredniowieczny gródek rycerski (XIV-XV w.)
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w listopadzie przez mgr mgr Agatę 

Byszewską-Levau i Jacka Kowalewskiego. Finansowane przez PSOZ. Drugi sezon badań. Prze
badano powierzchnię 0,5 ara.

Odsłonięto dalsze partie bruku kamiennego, a ponadto ślady sztucznego nasypu oraz 
fragment systemu palowania umacniającego podstawę gródka. Znaleziono ceramikę, frag
menty kafli, bełt od kuszy i mocno zniszczony brakteat.

Badania nie będą kontynuowane.
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