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Material zabytkowy tworzą głównie kafle mis ko we i garnkowe oraz ich fragm., kafle 
z płytą ażurową o ornamencie architektonicznym i zamkniętej komorze, 2 dzbany, garnek, 
fragm. spalonej beczki-cebrzyka, skoble, zawiasy, gwoździe żelazne, fragm. kafli i naczyń 
glinianych, kilka bardzo zniszczonych monet.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Okręgowym w Białymstoku.

U ście Solne, st. 3 
gm. Szczurowa, woj. tarnow 
skie

Badania ratownicze prowadził Б. Dworaczyński. Osada. Okres nowo
żytny.

•Literatura: Materiały..., s. 184.

Wielbark, st. I ARCHEO-ADAM
gm. loco, woj. o lsztyńsk ie

Badania prowadził mgr A. Mackiewicz. Finansowane przez B. Dą
browskiego, A. Szepczyńskiego (inwestorzy prywatni). Drugi sezon 
badań. Dawna osada miejska — okres nowożytny, XVI-XX w.

Badania archeologiczne w Wielbarku na st. I — wykopy 1 i 2 przy ul. Kętrzyńskiego
1 Jagiełły, prowadzono w dwóch etapach. Wykop 1 wykonano w dn. 13-29 października 
1993 r., natomiast wykop 2 — 1-9 czerwca 1994 r. Objęły one swoim zasięgiem tereny 
działek budowlanych pod budynek handlowy (wykop 1) o nr. geodezyjnym 769 (własność 
A, Szepczyńskiego) oraz budynek mieszkalno-uslugowy (wykop 2) o nr, geodezyjnym 
766/6 (własność B. Dąbrowskiego). Wykop pierwszy wytyczony zgodnie z projektem usytu
owany był na południowy zachód od krawędzi ul. Kętrzyńskiego i miał kształt nieregular
nego czworoboku 0 wymiarach 11 x 4,6 x 11 x 7,8 m. Ze względu na to, że projektowany 
budynek nie miał podpiwniczenia, jego głębokość nie przekraczała w zasadzie 1 m (tylko 
sporadycznie osiągając głębokość 1,3 m), pomimo to uchwycono calec w postaci żółtego 
piasku. Wykop drugi został wytyczony zgodnie z projektem i miał kształt nieregularnego 
wieloboku o wymiarach 12,4 x 3,5 x 2 x 3,2 x 11,8 x 10 m, przy czym profil południo
wo-wschodni stanowi ściana nowo wzniesionego budynku. Usytuowany był przy południo
wo-zachodniej krawędzi ul. Jagiełły. Ze względu na fakt, iż projektowany budynek będzie 
miał podpiwniczenie, jego głębokość przekraczała 2 m, osiągąjąc niejednokrotnie 2,2 m, 
tak więc został on doprowadzony do calca w postaci żółtego piasku. W przypadku wykopu
2 wykonano w trakcie badań wykop pośredni (oznaczony jako wykop 2a w obrębie st. I), 
mniej więcej w centrum badanego terenu, w celu eksploracji zachowanych reliktów spalo
nej, drewnianej zabudowy, która na pozostałym terenie nie została zaobserwowana, gdyż 
uległa zniszczeniu podczas budowy późniejszych fundamentów murowanego budynku 
nowożytnego,

W wyniku przeprowadzonych prac ziemnych zarejestrowano stosunkowo wyraźny 
i jednolity przebieg warstw kulturowych. W obrębie wykopu 1 byty to głównie nawarstwie
nia kulturowe współczesne i nowożytne (XVII-XX w.) oraz warstwy niwelacyjne w postaci 
żółtego piasku. W obrębie wykopu 2 oprócz nawarstwień współczesnych udało się zareje
strować nawarstwienia wczesnonowożytne (k. XV do k. XVI w., w sporadycznych wypad
kach pocz. XVII w.), nowożytne (XVII do k. XVIII w.) i późnonowożytne (XIX w.). W obrę
bie wykopu 1 praktycznie nie wystąpiły warstwy starsze niż późnonowożytne, to znaczy 
takie, które można wiązać z XIX w., tylko sporadycznie datowanie warstwy spągowej 
można przesunąć na k. XVIII w.


