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UBDcniert. kilkuset fragments« szklą ofclannego, datowanych ogólnie as okres XVI 1 XVII ». 

Materiały 1 badań przechowywane »4 » Muzeum Regionalnym w Juso tnie.

Badania będą kontynucneme*

JAROSŁAW
woj z przemyskie

Muzeum 
w Jarosławiu

Badania prowadziła mgr Joanna Kociuba. Finansomł WKZ 
v Pnemyilu. Dziewiąty eezop badań. Teren byłego opactwa 
benedyktynek /średniowiecz*, okres nowożytny/·

Badaniami objęto teren w obrĘblelbyłego wirydarta klasztornego. Wykopy 1/B7 - 4/ВТ usytuowano 
od strony północnej zachodniego akr zydla klasztoru. W trakcie prac okazało alg, le teren został znisz
czony wkopani wspólczesnynl, * okresu remonta budynku oo II wojnie iwistowej, jedynie wykop 1/S7 po
siadał niezakłócony układ warstw, uzyskano nieliczny nater lał ceramiczny ze drednlowleoza 1 okresu 
nowożytnego.

następnie założono dwa rowy sondażowe w sąsiedztwie nieistniejącego obecnie trzeciego akrzydla 
klasztorni wykop na linii ' S S wzdłuż Ściany zachodniej, oraz wykop na linii - t W, od strony wiry- 
dar za wzdłuż ici any południowej. w wykopach nie stwierdzono żadnych oMettów. Uzyskano nieliczny ma
teriał ceramiczny, z okresu średniowiecza 1 okresu nowożytnego.

Badania będą kontynuowane-

JASTRZĘBIA, gm. Łowicz Biuro Badań £ Dokumentacji Zabytków
woj. skierniewickie w Skierniewicach

W związku z planowanymi pracami melioracyjnymi na południowym skraju domniemanej osady przepro-

ńwldrem geologicznym, w wyniku tych prac nie stwierdzono warstw kulturowych, wystąpił natomiast ma
teriał ceramiczny z xv-KVn w.

H związku z tym wojewódzki Konserwator zabytków zezwolił na przeprowadzenie prac ziemnych, po
nadto zobowiązał inwestora do informowania Urząd Konserwatorski o lokalizacji - trwałych śladów osad
nictwa. Materiały i sprawozdanie w Archiwum Biura Badań i Dokumentacji; dokumentacja w Wojewódzkim 
Zarządzie Inwestycji Rolniczych.

KOŁOERtEG P.P. pracownie Konserwacji Zabytków
woj. koszalińskie Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska
Stare Miasto Oddział w Warszawie

Stanowisko 2

Badania prowadził mgr Asdrzej Koslorek. Finansował Koje- 
wódzki Zarząd Inwestycji Rolniczych w Skierniewicach. Osa
da z KV-XVII w.

Badaniami kierował mgr R. Cądrowaki /autor sprawozdania/ 
przy współudziale mgr K. Bętkowskiego, mgr Zbigniewa Po
laka, M, Cądrowskiej, Ό. Skwary i studentów archeologii 
UW — M- Zieleniowakiej 1 R. Zwierzyńskiego, Finansował
BD2 w Koszalinie* Drugi sezon badań. Miasto Średniowiecz
ne i nowożytne.

Badania kontynuowano w południowo-wschodniej pierzei ul. 8, Glerczak dawnej Schlieffen Str. 
latożnno wykopy wewnątrz kamienic dawnej Schlieffen Str. 44, 45, 4β, 49, 57, SÎ oraz na zapleczu ka-


