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Badania prowadził mgr Mieczysław
Góra. Finansował WKZ w Piotrkowie
Trybunalskim. Pierwszy эегоп ba
dań. Osada otwarta z okresu wcze
snego średniowiecza /XII w./.
Wieloletnie badania wykopaliskowe w rejonie Sule
jowa wskazują, że mamy tu do czynienia z bardzo intensyw
nym występowaniem wczesnośredniowiecznych obiektów osadni
czych. Penetracji terenowej poddano obszary wyższej terasy
nadpllicznej w miejscowościach Zarzęcin i Sulejów-Podklasztorze. Podczas poszukiwań stosowano głównie metodę wierceń
świdrem geologicznym. Znaleziono w sumie trzy jamy wczesno
średniowieczne: dwie w Zarzęcinie, stanowisko 2» na polu
ob.Jana Pielasa obok stodoły oraz jedną jamę w SulejowleFodklasztorzu, stanowisko 4 a, położoną zaledwie 250 m na
północny zachód od klasztoru i około 500 m na południe od
przebadanej już w latach ubiegłych, wczesnośredniowiecznej
osady produkcyjnej w Sulejowie-Piaskaoh, stanowisko 4. Ja
mę obok klasztoru przebadano metodą wykopaliskową. Po zdję
ciu warstwy ornej na tle jasnożółtego piasku zarysowała się
duża jama o wymiarach 2 x 3 m i głębokości 80 cm od po
wierzchni ziemi. W jej wypełnisku znaleziono liczne ułamki
naczyń glinianych, polepę, kości zwierzęce, przęślik glinia
ny, kabłączek brązowy i nóż żelazny. Zabytki te pozwalają
określió chronologię obiektu na XII wiek.
Dokumentacja i zabytki znajdują się w Muzeum
Etnograficznym i Archeologicznym w Łodzi.
Badania będą kontynuowane.
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Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie
Zakład Archeologii Polski
Badania prowadziła dr Stanisława
Hoc zyk-Siwkowa. Finans ował: WKZ
w Zamościu, Urząd Mia3ta i Gminy
w Szczebrzeszynie. Czwarty sezon
badań. Stanowisko wielokulturowe.

Badania prowadzone były na wzgórzu zamkowym i
przy cerkwi unickiej z XVI wieku.
Stanowisko 1 - na wzgórzu odsłonięto dalszą częśó
muru nr 1, który, jak stwierdzono w ubiegłym roku, został

zniszczony podczas wznoszenia fundamentów obecnie stojące
go budynku, stanowiącego pozostałość zamku szczebrzeskiego*
Traktować go więc należy, jako element najstarszej zabudo
wy murowanej na wzgórzu. Na podstawie obserwacji przepro
wadzonych w wykopie 17 D stwierdzić można, że mur od stro
ny południowej rozebrany został w XVI wieku.
Stanowisko 2 - w wykopach założonych przy cerkwi
unickiej stwierdzono występowanie elementów architektonicz
nych, które można łączyć ze starszą fazą obecnie stojącego
budynku. Przy południowej ścianie budynku odkryto mur ka
mienny w kształcie absydy, podobny znajduje się również po
stronie przeciwległej cerkwi, przy jej ścianie północnej.
Badania będą kontynuowane.
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klasztor dominikanów /koniec XIII
wieku/.

W czterech wytyczonych wykopach w obrębie częścio
wo zachowanej zabudowy dawnego klasztoru, odsłonięto frag
menty kilku dalszych obiektów murowanych o różnej chronologii.
Ustalono szerokość skrzydła północnego klasztoru,
która wynosiła 11 m. Fundament muru obwodowego skrzydła pół
nocnego został zbudowany z kamieni polnych, we wkopie w war
stwę kulturową, na cieniuteńkiej wylewce zaprawy.
Po rozbióroe skrzydła północnego, w jego szerokości, posta
wiono przypuszczalnie w XVII-XVIII wieku drugi, znacznie
mniejszy budynek o nieustalonej do tej pory funkcji. Obok
niego, a także tuż przy fundamentach obecnej zakrystii koś
cioła podominikańsklego odsłonięto szereg pochówków szkiele
towych, datowanych roboczo na XVII wiek. Drugą grupę pochów
ków stanowiły szkielety zalegające w warstwie VI, wokół któ
rych rysowały się ślady trumien. Wstępnie datować je można
najwcześniej na XIV wiek, kiedy teren ten należał już do kla
sztoru, ale jeszcze przed pobudowaniem skrzydła północnego.
Równocześnie podjęto badania architektoniczne, skoncentrowa
ne głównie w obrębie klatki schodowej, prowadzącej z zakry
stii na strych kościoła. Odsłonięto zamurowany w XIX wieku
barokowy portal, zdobiący bezpośrednie przejście z ww,klatki
schodowej do prezbiterium. Dalsze odkrywki architektoniczne

