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ukształtowaniem terenu.
Z wykopów uzyskano około 1500 sz t. ułamków naczyń od XIV w. 

po czasy nowożytne w tym siwaki, ceramikę ceglastą z polewą i bez, 
ułamki naczyń kamionkowych i szklanych. W wykopie nr 5 znalezio
no także srebrąy półgrosz Jana Olbrachta z łat 1492-1499.

Materiały źródłowe i dokumentacja badań znajdują się obecnie 
w RR PKZ Oddział w Poznaniu.

Badania zakończono.

BUKOWE , gm. Zagórów 
woj. konińskie 
3  tanowi sko I

Uniwersytet im .A.M ic 
kiewicza w Poznaniu 
Katedra Archeologii

Badania prowadziła mgr M aria Mucha /autorka sp ra 
wozdania/ pod kierownictwem docf.dr.Jerzego O lczak a . 
Finansowały UAM w Poznaniu oraz Muzeum Okręgowe 
w Koninie. Drugi sezon badań. Nowożytna huta szkła 
/2  połowa XVII wieku/.

Badania kontynuowano w sąsiedztwie pieców związanych z pro
dukcją szkła. Łącznie z pracami ubiegłorocznymi odsłonięto cały areał 
zajęty przez hutę. Około 3 m na północ od stanowisk piecowniczych 
uchwycono nieregularny zasięg warstwy ciemnobrunatnej próchnicy 
ze spalenizną, z zawartością licznych węgli drzewnych, grudek pole
py, cegieł, odpadów produkcyjnych, donic, ułamków naczyń szklanych 
i glinianych. Warstwę tę o m iąższości od kilku do kilkunastu cm od
kryto na powierzchni około 150 m2. Można ją interpretować jako po
zostałości po konstrukcjach zabudowań huty. Wskutek silnego zn iszcze
nia stanowiska orką oraz częściową niwelacją terenu, wyróżniająca 
się  warstwa nie może wyznaczyć jednak pierwotnych i rzeczywistych 
zarysów huty. Siady jamy oraz dołków po konstrukcjach drewnianych 
zabudowań odkryto w kierunku zachodnim i południowo-zachodnim od 
centrum produkcyjnego huty.

W wyniku tegorocznych badań uzyskano około 8.000 sztuk od
padów produkcyjnych w postaci spieków szklarskich , masy szklanej, 
żużli, "łezek ", około 1.500 fragmentów donic, 1.700 fragmentów na
czyń szklanych, 200 fragmentów szyb oraz około 3 . 9oo ułamków na
czyń glinianych, 230 ułamków cegieł i polepy. Znaleziono ponadto 4 
monety z 2 połowy XVII wieku oraz kilka przedmiotów żelaznych, za
pewne narzędzi, w tym najprawdopodobniej fragmenty piszczeli.

Materiały przechowywane są  w magazynach Katediy Archeolo
gii UAM w Poznaniu.

Badania zakończono.


