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nego na głębokości około 2 m przylegał bruk z mniejszych kamieni, również łączonych za
prawą wapienną. Nad brukiem odkryto liczne fragmenty ceramiki nowożytnej z XV1I-X1X 
wieku. Prawdopodobnie bruk związany był z nowożytnym folwarkiem Henrysin, wykorzystu
jącym wnętrze wieży jako pomieszczenie gospodarcze.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Archeologii Polski Środkowowschodniej”, t. II, 1997.
Badania powinny być kontynuowane.

Strugienice, st. 4,
gm. Zduny, woj. skierniewickie

patrz: młodszy okres przedrzymski — okres wpływów rzymskich

Strzelce-Krzyżanna, st. 56,
gm. Mogilno, woj. bydgoskie

patrz: neolit
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STRZEMIESZYCE- 
DĄBROWA GÓRNICZA,
st. 2 ,
gm. Dąbrowa Górnicza, 
woj. katowickie,
AZP 97-50/1

osada wczesnośredniowieczna (XI—XII w.)
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w listopadzie przez mgr. Jacka Pie

trzaka (PSOZ Katowice). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano po
wierzchnię 25 m2.

Osada została odkryta przypadkowo podczas budowy basenu na terenie prywatnej pose
sji. W trakcie dwukrotnej interwencji konserwatorskiej całkowicie wyeksplorowano obiekt 
mieszkalny. Miał on plan prostokąta, z kamiennym bruczkiem w dolnej partii. W  jego obrę
bie wystąpiły materiały zabytkowe, w tym ceramika i przęślik z różowego łupku wołyńskiego. 
Analogiczny przęślik odkryto w jednym z grobów na cmentarzysku wczesnośredniowiecznym 
z XI-XI1 w. w Strzemieszycach Wielkich, zlokalizowanym w odległości około 700 m w linii 
prostej od odkrytej osady, badanym w okresie przedwojennym.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Zagłębia w Będzinie. Wyniki 
badań zostaną opublikowane w „Ziemi Śląskiej" t. 3.

Badania będą kontynuowane.

Sulkowo Rzeczne, st. 3, 5, 7, 8 , 
gm. Mochowo, woj. płockie

patrz: młodszy okres przedrzymski — okres wpływów rzymskich

Szarów, st. 2,
gm. Klaj, woj. krakowskie

patrz: neolit

Szarów, st. 4,
gm. Klaj, woj. krakowskie

patrz: neolit

SZCZECIN, Stare Miasto 
„Podzamcze” , 
kwartał V,
AZP 30-5/77

miasto wczesnośredniowieczne i późnośredniowieczne 
Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Eugeniusza Wilgockiego (Pracownia 

Konserwacji Zabytków sp. z o.o. Oddział w Szczecinie) na zlecenie PSOZ. Finansowane przez 
Urząd Miejski w Szczecinie, PSOZ oraz budżet centralny. Kontynuowano badania rozpoczę
te w 1986 r.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PKZ sp. z o.o. w Szczecinie.

SZCZECIN, Stare Miasto 
„Podzamcze” , 
kwartał VI,
AZP 30-5/77

miasto wczesnośredniowieczne i późnośredniowieczne 
Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez prof. dr. hab. Władysława Łosińskiego 

(Instytut Archeologii i Etnologii PAN Oddział w Szczecinie). Finansowane przez Urząd Miej
ski w Szczecinie. Kontynuowano badania ratunkowe rozpoczęte w 1987 r. na zlecenie PSOZ.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Pracowni Archeologicznej Instytutu Ar
cheologii i Etnologii PAN Oddział w Szczecinie.

SZCZECIN, Stare Miasto 
„Podzamcze”, 
kwartał 12 ,
AZP 30-5/77

miasto wczesnośredniowieczne i późnośredniowieczne 
Nadzór archeologiczno-konserwatorski, przeprowadzony przez mgr. Sławomira Słowiń

skiego (Pracownia Konserwacji Zabytków sp. z o.o. Oddział w Szczecinie). Finansowane przez 
inwestora (spółdzielnia mieszkaniowa).

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PKZ sp. z o.o. w Szczecinie.
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