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ZA Strzegowa-Jaskinia Biśnik, 

gm. Wolbrom woj. katowickie
patrz: paleolit

Strzelce Małe, st. 9,
gm. Szczurowa, woj. tarnowskie

patrz: młodszy okres przedrzymski — okres wpływów rzymskich

SULEJÓW, st. 1,
gm. loco,
woj. piotrkowskie,
AZP 75-55/6

opactwo cysterskie (XIII—XVIII w.)
Badania wykopaliskowe przeprowadzone przez dr. Jerzego Augustyniaka (Muzeum Ar

cheologiczne i Etnograficzne w Łodzi). Finansowane przez PSOZ. Szósty sezon badań.
Kontynuowano badania obwodu obronnego opactwa. W  zachodnim odcinku I fazy od

słonięto relikty otworu komunikacyjnego (furty) o szerokości 2 m, usytuowanego 10 m na 
północ od baszty „mauretańskiej”. Obwód obronny budowany był w 2 fazach: I — mniejszy, 
liczący około 425 m długości, z basztami „mauretańską” i „opacką”, powstał w 2 połowie 
XIV w.; II — większy, liczący około 535 m, wzmocniony czterema nowymi basztami, powstał 
w XVI w. Badania będą kontynuowane.

SUŁKOWO, st. 1, 
gm. Lubraniec, 
woj. włocławskie,
AZP 51-46/78

późnośredniowieczne grodzisko stożkowate (XIV-XV w.)
Badania weryfikacyjno-konserwatorskie, przeprowadzone we wrześniu przez prof. dr. hab. 

Leszka Kajzera (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego i PSOZ Włocławek). Finanso
wane przez Wojewodę Włocławskiego. Pierwszy sezon badań. Założono wykopy sondażowe 
i ciągi odwiertów.

Badania miały na celu dokładne określenie chronologii obiektu. Odkryto 3 warstwy 
kulturowe, zalegające do głębokości 1,5 m od powierzchni. Pozyskany ruchomy materiał 
zabytkowy to głównie fragmenty ceramiki naczyniowej, destrukty kości zwierzęcych i frag
menty polepy. Czas funkcjonowania obiektu sprecyzowano na lata około 1350-1450.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ we Włocławku.Wyniki badań zo
staną opublikowane w serii „Budownictwo Obronno-Rezydencjonalne Kujaw i Ziemi Do
brzyńskiej”. Badania nie będą kontynuowane.

SUSZ, st. 1, 
gm. loco, 
woj. elbląskie, 
AZP 25-50/1

grodzisko późnośredniowieczne (XTV-XV w.)
Badania sondażowe, przeprowadzone przez dr. Wojciecha Chudziaka (Instytut Archeologii 

i Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu). Finansowane przez Fundację na 
Rzecz Nauki Polskiej. Badania prowadzone w ramach programu „Adalbertus”.

Szarów, st. 2,
gm. Kłaj, woj. krakowskie

patrz: neolit

Szarów, st. 4,
gm. Klaj, woj. krakowskie

patrz: neolit

Szarów, st. 5,
gm. Kłaj, woj. krakowskie

patrz: neolit

Szczecin, Stare Miasto 
„Podzamcze”, kwartał V

patrz: wczesne średniowiecze

Szczecin, Stare Miasto 
„Podzamcze”, kwartał VI

patrz: wczesne średniowiecze

Szczecin, Stare Miasto 
„Podzamcze”, kwartał 12

patrz: wczesne średniowiecze

Szczecin-Klęskowo, st. 13 patrz: neolit
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