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starszych, późnośredniowiecznych warstw z materiałami ceramicznymi datowanymi na XIV-XV w. 
W wykopach odkryto znaczną liczbę fragmentów naczyń ceramicznych, w tym nieco ułamków na-
czyń późnośredniowiecznych wykonanych z białej gliny, zdobionych pasmami dookolnych pozio-
mych żłobków oraz o wiele liczniejsze materiały z XVI-XVIII w. — fragmenty pochodzące z różnych 
typów naczyń półmajolikowych. Znaleziono również wiele fragmentów ozdobnych, płytowych kafli 
piecowych, dekorowanych motywami roślinnymi, geometrycznymi i figuralnymi oraz pokrytych wie-
lobarwnymi polewami ołowiowymi i ołowiowo-cynowymi, datowanych głównie na 1 połowę XVII 
w. Ponadto znaleziono fragmenty płyt posadzkowych i licowych ściennych, ułamki naczyń szklanych 
i szyb okiennych, skorodowane i uszkodzone przedmioty żelazne, a w najmłodszych warstwach, dato-
wanych na XIX i XX w., także fragmenty naczyń porcelanowych.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Regionalnym w Łęcznej. 
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Archeologii Polski Środkowowschodniej”, t. III.
Badania będą kontynuowane.

ŁOWICZ, st. 33, gm. loco, woj. skierniewickie, AZP 59-56/68
miasto nowożytne (XVII-XX w.)•	

Sondażowe, ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w sierpniu przez mgr. Justyna 
Skowrona. Finansowane przez Urząd Miejski w Łowiczu. Drugi sezon badań. Przebadano powierzch-
nię 50 m2.

Odsłonięto warstwy osadnicze datowane ceramiką na XVII-początek XX w. Wyodrębniono zarys 
budynku o konstrukcji szachulcowej. Pozyskany materiał ruchomy stanowiła ceramika, kafle, kości, 
fragment fajki.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ Skierniewice.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Pracach i Materiałach Muzeum Miasta Zgierza”.
Badania nie będą kontynuowane.

ŁOWICZ, st. 34, ul. Zduńska 1/Pijarska, gm. loco, woj. skierniewickie, AZP 59-56/69
ślady osadnictwa kultury pomorskiej (wczesna epoka żelaza)•	
kościół pw. NP Marii i Św. Wojciecha oraz osadnictwo miejskie z XVI/XVII-XIX w.•	

      Ratownicze, przedinwestycyjne badania wykopaliskowe oraz nadzory archeologiczne, przepro-
wadzone przez mgr. Andrzeja Kosiorka. Finansowane przez Rektora Zakonu o.o. pijarów. Łącznie 
przebadano powierzchnię około 50 m2.
      Prace wykopaliskowe objęły teren na wschód od nawy i na południe od prezbiterium kościoła. 
Nadzory archeologiczne prowadzone były podczas prac ziemnych na południowym odcinku działki 
(od alei Sienkiewicza). W żadnym z wykopów nie natrafiono na ślady zabudowy. Natomiast zlokali-
zowano pozostałości rumoszu ceglanego i dół na wapno. Najciekawszym odkryciem były fragmenty 
bruku kamiennego, występującego w dwóch warstwach. Młodszy, datowany monetą — tzw. bora-
tynką Jana Kazimierza z 1663 r., stanowił zapewne utwardzaną nawierzchnię kościelnego podwórka. 
Bruk starszy, datowany ceramiką na 1 połowę XVII w., trzeba wiązać z nieistniejącymi kamienicami 
z XVI/XVII w. Podobnie należałoby datować dół wapienny. Wykop przy prezbiterium odsłonił cegla-
ną stopę fundamentową kościoła, którego budowę rozpoczęto w latach 1680-1683. Materiał ruchomy 
w postaci ceramiki datowany jest na schyłek XVI-początek XX w. W wykopach budowlanych przy 
alei Sienkiewicza oprócz ceramiki z XIX-XX w. znaleziono fragment popielnicy kultury pomorskiej 
z okresu lateńskiego.
       Materiały przechowywane są w Muzeum w Łowiczu, dokumentacja w archiwum oo. pijarów (ko-
pia w PSOZ w Skierniewicach).

MIRONICE st. 9, gm. Kłodawa, woj. gorzowskie, AZP 44-11/108
osada nowożytna•	

Badania wykopaliskowe na trasie budowy gazociągu Gorzów Wlkp. – Sulisław, przeprowadzone 


