Eligia Gąssowska
Sandomierz - st. "Sufraganówka 1"
Informator Archeologiczny : badania 1, 266-267
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3AHD0MIBHZ-

^ IHKM PAI

at. "Krakówka"

Badania prowadziła mgr Bligia Gąssowska, finansował IHKM
PAN.

Praoe sondażowe na prsedaieśoiu Sandomierza zapoozątkowane w br. olały na oelu zorientowanie się w charakterze uwarst
wień poohodząoyoh z okreeu rzymskiego 1 wozeanośredniowleoznego oraz loh wzajemnej korelaoji. Odkryto jamy z różnyoh okreoów, głównie neolitu 1 dwóoh grobów ezkleletowyoh bez wyposa
żenia. Sporadyoznle wystąpił materiał oeraoiozny poohodząoy
z okresu póńnolateńsklego, rzymskiego i wczesnośredniowieczne
go.

SANDOMIERZ-

IHKM PAN

et. "Sufraganówka 1"

Badania prowadziła mgr Bligia Gąssowska, finansował IHKM PAN.

Vykop założono na dziedzińcu budynku zwanego Sufraganówką
w nadziei odkryoia obronnego wału wczesnośredniowiecznego gro
du. Ciasnota dzledzióoa, bardzo duża siąższość warstw oraz
szozególne wymogi bezpiaozeństwa na terenie miasta Sandomierza
narzuciły konieczność przerwania badań na głębokośol 8.50 m.
Niedostatek ten ozęśclowo został zrekompensowany wieroenlem,
które sięgnęło do 12 m. Na podstawie pobranyoh próbek można są
dzić, że oaleo znajduje się na głębokości ok. 11,50 m.
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Za najważniejsze osiągnięcia badawcze na stanowisku na
leży uznać odkryoie - zgodnie z przewidywaniem - osęóol pół
nocnego sbooza wału ziemnego oraz ozęóol otaozająoej go fosy.
V masywie wału wystąpiła oeramlka X-XI-wieozna, która datuje
wał na wiek XI. Odkryoie wału rozstrzygnęło od dawna prowadzony
spór na temat lokallzaojl grodu wozesnoórednlowieoznego w Sando»
alerzu na korzyść zdania tyoh badaozyt którzy lokowali go na
Wzgórzu Katedralnym.
Wczesnośredniowieczne ukształtowanie Wzgórza Katedralnego
przeoiętego fosą 1 wałem blegnąoyml w odkrytej ozęśoi mniej
wlęoej ze wsohodu na zaohód utrzymywało się w zaryzaoh jeszoze
w średnlowleozu, o ozym śwladozy oharakter uwarstwieć XIV -XVwieoznyoh.Z warstw tyoh uzyskano poza zabytkami ruohomyml w
postaol oałyoh naosyć, ioh ułamków oraz kafli, również pgtrlen
obraz użytkowanyoh konstrukoji drewnianych w postaol rynny śde«
kowej oras płotów plsoionyoh z wikliny.
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Muzeum Archeologiczne
w Odaśslcu

Badania prowadziła mgr Aleksandra Szymadska w okresie od
5.VIII do 26,VIII, finansowała - MRN w Skarszewaoh.

