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rota egie^o paleniska, którego zasięg wyznaczały ułożone w 
iftormie poikola kamienie. Wstępna analiza uzyskanych w trak- 
cit badań materiałów źródłowych pozwala na podjęcie prób 
wsftalenia chronologii badanego przez nas stanowiska a także 
■określenia jego 'funkcji. Przyjąć zatem możemy, iż mamy tu 
>dn czynienia z miejscem sezonowego pobytu grup ludzkich, 
SatÄre okupowały odkryte przez nas schronisko skalne zarów- 
:№« w mezolicie, jak i w neolicie i wczesnych fazach epoki 
ba»zu. Szczegółowa analiza opracowanych przez nas uprzednio 
mat» osadniczych najbliższych okolic badanego stanowiska poz- 
Vrtiia na wysunięcie przypuszczenia, iż rejony te eksploatowa
ne były z bliżej nieuchwytnymi w materiale źródłowym przer
wami od mezolitu, aż do schyłku epoki brązu. Ostateczna we
ryfikacja ustaleń chronologicznych będzie możliwa jednak 
dopiero po wykonaniu serii datowań C-14.

Badania w mikroregionie Weald /południowa Anglia/ 
będą kontynuowane.
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Badaniami w zakresie archeologii 
kierował mgr Andrzej Hunicz. Rów
nocześnie prowadzono prace geotech
niczne i badania architektoniczne. 
Madzór naukowy sprawował prof.dr 
Zygmunt Świechowoki.

Prace skoncentrowane były przy kościele 00 Refor
matów - ul.Marstlau Ю  i dwu przyległych kamienicach - ul. 
Marstlau 12 i 14. Kwerenda archiwalna nie dostarczyła da
nych, które wyjaśniałyby w sposób jednoznaczny historię za
budowy interesujących nas działek. Budowę kościoła rozpoczę
te w 1727 r. Generalnej przebudowie uległy także kamienice, 
którym w XIX wieku nadano obecny wygląd.

Z uwagi na awaryjny stan obiektów/ i konieczność 
szybkiego wykonania zabezpieczeń zakres badań został formal
nie ograniczony do nadzorów archeologicznych nad pracami 
geotechnicznymi. 'X praktyce jednak znaczną część wykopów 
eksplorowano w celach badawczych. IV v/yknpach przy ul. f.nr- 
stlau /w obrębie fasady kościoła i kamienic/ zadokumentowa
no drewnianą nawierzchnię ulicy z XIII wieku, nawarstwienia 
późniejsze, zarys wkopu wykonanego dla budowy fundamentu.

W trzech wykopach przy kościele Reformatów natra
fiono ne drewniane relikty wcześniejszej zabudowy /w tym na



dwie studnie/. Obiekty te odkryte były także w trakcie bu
dowy kościoła, o czym świadczy fakt, iż pozostawiono je w 
stanie nienaruszonym budując powyżej łuki konstrukcyjne.

Na głębokości około 3 m stwierdzono występowanie 
czamobrązowej , silnie nawodnionej warstwy ogranicznej. 2 
tych też względów fundament kościoła posadowiony był na 
drewnianym ruszcie. Dokonano ponadto ważnych ustaleń doty
czących poziomów użytkowych oraz rozwarstwień murów w 
partiach fundamentowych. Znalezione materiały archeologicz
ne pochodzą z XIII wieku, a także z okresu budowy i użytko
wania kościoła i kamienic. Szczególnie interesujące są kafle 
i bogato ornamentowane egzemplarze ceramiki architektonicz
nej /do obramień i licowania ścian/.
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