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KLECZEW Muzeum Narodowe
woj.konińskie w Poznaniu
ul. Kościelna 
Stanowisko I

Badania prowadził mgr Hieronim Kaczmarek. Finanso
wało Muzeum Narodowe w Poznaniu. Skarb monet z 
XVI! wieku.

Przeprowadzono badania ratownicze na teranie przykościelnym, 
w przejściu między kościołem a plebanią, nad skarbem monet z XVH 
wieku, znalezionym w 1937 lub 1938 roku.

Założono wykop sondażowy o wymiarach 1 x 0 ,6  m do głębokoś
ci 0 ,9  m. Znaleziono tylko żeton do automatu gazowego z Poznania. 
Natrafiono na ślady pochówków. Wśród ceramiki występują fragmen
ty z XIII i XIV wieku, przewagę ilościową ma ceramika użytkowana 
od XV wieku.

Badania zakończono.

KLECZEW 
woj. konińskie 
ul.Kościelna 
Stanowisko II /4 /

Prace prowadził mgr Hieronim Kaczmarek. Finansowa
ło Muzeum Narodowe w Poznaniu. Skarb monet z XVII 
wieku.

Prace miały charakter ratowniczy. W 1974 roku znaleziono skarb 
monet XVII-wiecznych. Monety zostały przekazane przez odkrywców 
do zbiorów Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Narodowego w Pozna
niu.

Badania w bieżącym roku prowadzono na odcinku 12 m x 2 ,5  m 
do głębokości 0,9 m od dzwonnicy do drugiego w ejścia na teren k oś
cielny. Natrafiono na zniszczone pochówki. Znaleziono dużą ilość 
fragmentów ceramicznych, okucia i nieokreślone przedmioty metalowe 
- żelazne ? 1 miedziane ? .  Wobec zniszczonej stratygrafii warstw o 
wymienionych znaleziskach można powiedzieć, iż pochodzą z okresu 
od kultury łużyckiej do czasów współczesnych.

Muzeum Narodowe 
w Po znaniu
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Znaleziono również 7 monet, pochodzących ze skarbu siedemnasto
wieczne go. Monetą datującą czas odkrycia jest szeląg cieszyński E lż 
biety Lukrecji /1625-1653/. Łącznie zbiór składa się obecnie z 54 mo
net 1 23 fragmentów. Znaleziono poza tym krzyżówkę z XI wieku, de
nar jagielloński z XV wieku i 5 groszy z 1949 r .

Pełniejszą datację ukrycia skarbu można będzie przeprowadzić 
dopiero po całkowitym zakończeniu konserwacji monet.

Badania zakończono.

KOBIERNO, gm.Krotoszyn patrz
woj.kaliskie późne średniowiecze

KRAKOW - patrz
STARE MIASTO, KAZIMIERZ wczesne średniowiecze

W badaniach brali udział mgr Magdalena Blombergowa, 
mgr Jolanta Danka, dr Marian Głosek /kierownik/, 
dr Leszek K ajzer, <lr Zdzisława Wawrzonowska /au tor
ka sprawozdania/ przy współpracy płetwonurków z Klu
bu Archeologii Podwodnej "Tryton" z Bydgoszczy i eki
py geofizycznej IHKM PAN w W arszawie. Finansował 
IHKM PAN. Pierw szy sezon badań. Pobojowisko z 
1577 roku.

Badania miały na celu odnalezienie materialnych śladów bitwy 
stoczonej 17 kwietnia 1577 r .  pomiędzy wojskami gdańskimi pod do
wództwem Jana z Kolonii a wojskami polskimi pod dowództwem hetma
na Jana Zborowskiego. Bitwa rozegrała się około 2 km na południe 
od Lubieszowa, w pobliżu dwóch jezior - Rokickiego i Małego

i ZWIERZYNIEC 
św.M ichał, ogród 
KRAKOW - TYNIEC

LUBISZEWO 
woj. gdańskie
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