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SIERPC
Stanowisko "Armii Czerwonej 48"

Konserwator Zabytków Archeologicznych 
w Warszawie
Muzeum Mazowieckie w Płocku

Badania prowadziła m gr Krystyna Przybysz,
Finansował WKZ w W arszawie, Badania ratow
nicze. Drewniana studnia z XIV-XV w.

W czasie prowadzonych przez Hydrobudowę n r 1 prac wodno-kanalizacyjnych, 
natrafiono na głębokości 1,5 m, na warstwę kulturową zawierającą dużą ilośó 
ceramiki nowożytnej,/ począwszy od wieku XVI/, Na głębokości 2 ,5  m znaleziono 
bale drewniane zabezpieczające otwór obiektu. Rysował aię on w kształcie regular
nego czworobku 1,3 x 1,3 m . Była to studia drewniana budowana na zrąb, dodat
kowo wzmocniona palami w każdym narożniku.Szalowanie miało wysokość 2,73 m , 
przy czym bale były wkopane głębiej w warstwę nieprzepuszczalną gliniastą.
Na samym dnie leżały dwa duże kamienie.

Wypełnisko studni stanowiła warstwa ceramiki, głównie z XIV w. /  dwa z re 
konstruowane naczynia 1 liczne fragmwity/ a takśe z XV w.

SIEWIERZ, pow. Zawiercie Pracownia Archeologie zoo-Konserwatorska

Badania koncentrowały się na tarasie  zamkowym, między muram obwodowym 
zamku a obmurowaniem tarasu . Wykonano dwa wykopy: wykop m /72  prostopadły 
do północno-wschodniej części muru obwodowego i wykop IV /72 prostopadły do 
zachodniej ściany aamku. Eksploracją obydwóch wykopów nie została zakończona.

W wykopie m/72, na głębokości około 520 cm natrafiono na ±u> stopy funda
mentowej muru obwodowego zamku. W fundamencie widoczne eą pionowe wnęki - 
pozostałości po belkach drewnianych, świadczące o technice budowy pdLegmjącej na 
wykonaniu drewnianego szalowania wypełnionego następnie kamieniami z dużą iloś
cią zaprawy. W śród nawarstwień w wykopie wyróżniono co najmniej dwa poziomy 
użytkowe.

W wykopie IV /72 odsłonięto niezidentyfikowany fundament prostopadły do muru 
obwodowego zamku. Stwierdzono tu także ślacty 2 faz budowym muru parkanowego. 
Dokładne datowanie nawarstwień je s t niemożliwe na skutek nlezakończenia ich 
eksploracji. Oprócz licznych ułamków ceramiki, w przewadze nowożytnej znalezlo-

P .P .  PKZ Oddział w Krakowie

Badania prowadził m gr Teofil Dębowski. 
Finansował WKZ w Katowicach. Trzeci 
sezon badań.Zamek.Chronologia: śred n io 
wiecze 1 okres nowożytny .



no kilkanaście grotów bełtów.kusz, kilka ułamków przedmiotów kościanych i trzy 
monety nowożytne.

Badania będą kontynuowane.
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Postępujące niszczenie cmentarzyska zmusiło nas do kontynuacji prac z r .
1969. Wykop założono przy krawędzi żwirowni .Wy eksplorowano 129 grobów i 
28 skupisk kości. Zagęszczenie grobów wskazuje na istnienie na badanym terenie 
centrum cm entarzyska. Jedynie w trzech wypadkach stwierdzono pochówki w trum 
nach. Najczęstszą formę wyposażenia grobowego stanowiły monety,kładzione p ie r 
wotnie w usta zm arłego. Znaleziono kilka pierścieni z brązu i stwierdzono na nie
których czaszkach ślacty opasek z brązowej plecionki.

Chronologia tąj części cmentarzyska zamyka się w granicach od połowy XIV 
do połowy XVII wieku.

W przyszłym roku prace będą kontynuowane.

SŁUPSKI MŁYN, pow.Grudziądz
Stanowisko 3 patrz wczesne średniowiecze

SOBIEŃ-MANASTERZEC, pow.Lesko patrz wczesne średniowiecze

STARGARD patrz wczesne średniowiecze

SZCZYTNO Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska

SŁABOSZEWO, pow. Mogilno 
Stanowisko 1

Muzeum im . J .  Kasprowicza 
w Inowrocławiu 
Sekcja Antropologii UAM 
w Poznaniu

Badania prowadził m gr Czesław Sikorski 
/ autor sprawozdania/, przy współudziale 
dr Janusza Piontka. Finansowało Prezydium 
PRN w Mogilnie. Drugi sezon badań. Cmen
tarzysko średniowieczne.

P .P .  PKZ Oddział w Warszawie

Badania prowadziła m gr Barbara Buczek- 
Fłachtowa przy udziale Doroty Party ki.


