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1- Zlû -

szklarskiego materia lu tzn- fragmenty nactyri| fletowafcycb 1 szklanek, Posiadamy również dowody na to, 
iż mogła być ona znacznie późniejsza. Problem ten rozstrzygną najprawdopodobniej wyniki analiz che
micznych, którym poddany zostanie szklarski materiał zabytkowy.

Odnośnie asortymentu produkowanych wyrobów to skłonni jesteśmy przypuszczać, i* były to głównie 
różnego typu szklanki i szklanica* Przeawia za tym zarówno ilość fragmentów pochodzących z korpusów 
i dolnych partii tego typu naczyń jak równie! forma do produkcji szklanek ieberkowanych.

Materiały z badań przechowywane są w Pracowni Dziejów Szkła Instytutu Archeologii Î Etnografii 
UMK w Toruniu.

Badania zakończono.

SZREfiSK Ciechanowskie Towarzystwa Naukowe
woj. ciechanowskie

Badania prowadził mgr Marek Piotrowski. Finansował WKX 
w Ciechanowie* Trzynasty sezon badań. Grodzisko wczesno- 
średniowieczne 1 zamek XVI^îeczny rozebrany v XXX w*

Kontynuowano badanie wieży północno-wschodniej i obszaru otaczającego obiekt, Założono trzy wyko
py ï od strony północnej, wschodniej i południowo-wschodniej vteiy. К wykopie północnym natrafiono na 
fragmenty zabudowy gospodarczej datowanej na XIX v., zaś v dwóch pozostałych wykopach na bardzo dobrze 
zachowane relikty wału kanienno-zieonego przynależnego do grodziska datowanego na XII w, Wszystkie 
wykopy znajdowały się pomieszczeniach gospodarczych /obecnie istniejących/ I Ich wielkość oraz usytuo
wanie były uzależnione od rozplanowania pomieszczeń vw budynku. Znaleziono ceramikę datowaną od XII do 
XIX W,

Śmigiel patrz
ul. Ogrodowa 34/35 okres nowożytny

TORUfl pp Pracownia Konserwacji Zabytków
ul. Dominikańska 1-9 Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska

Oddział w Toruniu

Badania prowadzili* mgr Artur Trapszyc 1 mgr Eblgniew Poł
czyński /autor sprawozdania/. Finansował WK2 w Toruniu. Szósty 
sezon badań* Kościół św* Mikołaja i klasztor 0,0* Dominikanów 
/Xitt-xix w./.

Kontynuowano badania archeologiczne w zachodniej części drugiego kościoła św. Mikołaja* Prace pro
wadzono w ramach dwóch wykopów oznaczonych, numerami III i IV. W obu wykopach nie osiągnięto poziomu cal
ca.

Wyróżniono osiem zasadniczych, warstw kulturowych, stratygrafia w obu opisywanych wykopach, była za
sadniczo ta sama, a jednocześnie analogiczna do uzyskanej w wykopie IT badanym w 1956 t.

W warstwach średniowiechnych i nowożytnych /IVtVITT/ natrafiono na liczne fragmenty naczyń ceramicz
nych, szkła naczyniowego i okiennego, gwoździ 1 kości zwierzęcych. Na wagę zasługuje odkrycie 41 monet 
miedzianych 1 srebrnych datowanych na okres od XlV-XtX w. Odrębną grupę inależt*k o treści religijnej sta
nowią medaliki i krzyżyki z brązu i miedzi. Część ł nich. stanowiła zapewne wyposażenie grobów, jednak 
przypisanie ich do konkretnego pochówku jest niemożliwe z uwagi na silne przemieszanie warstw. Poza licz
nymi luźno roMiesiczonyita kośćmi ludzkimi odsłonięto 33 pochówki szkieletowe datowane ogólnie na okres 
od Χΐν-χΐχ w.

Badania będą kontynuowane.


