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kowego o miąższości do 0,50 m. Warstwę tą należy wiązać chronologicznie z okresem działalności 
warsztatu ceramicznego, badanego w latach poprzednich. Na głębokości ca 1,20 m zarejestrowano 
nawarstwienia średniowieczne, w tym obiekt mieszkalny (półziemianka) o wymiarach 3,40 x 2,20 m 
(północny zachód-południowy wschód). W środkowej części ściany zachodniej obiektu znajdowało 
się palenisko z polnych kamieni. Posadzkę stanowiła przepalona na czerwono polepa, która zachowała 
się w dość dużych fragmentach o średnicy do 20 cm. Obiekt ten powstał na wcześniej przygotowanej 
podsypce z mieszaniny szarego piasku i gliniastej ziemi. W obrębie obiektu wystąpił liczny materiał 
zabytkowy: ceramika stalowoszara, kości, przedmioty metalowe (fragmenty sztyletu – misericordia?) 
i kościane – fragment grzebienia. Na południe od półziemianki wystąpiły współczesne jej dwa obiek-
ty, z których jeden stanowił jamę gospodarczą o średnicy 1, 30 m i głębokości 1, 0 m z zawartością 
ceramiki stalowoszarej, kości zwierzęcych i kamieni. Drugi obiekt o średnicy 0,40 m i dnie prostym 
osiągnął głębokość 0,45 m i mógł stanowić negatyw wkopanej pionowo belki, związanej konstrukcyj-
nie z naziemnym elementem jamy gospodarczej.

Wykonano ponadto dokumentację rysunkową wschodniego profilu skarpy długości 13 m, któ-
ry pozostał odsłonięty po pracach budowlanych przy nowym budynku wielorodzinnym nr 3 na ul. 
Pomorskiej. Wyznaczono zasięg warstwy produkcyjnej warsztatu ceramicznego, która wystąpiła od 
9-tego metra oraz warstwy użytkowej z tego okresu – od 5-tego metra, licząc od początku skarpy przy 
ul. Pomorskiej.

Materiały zabytkowe z badań znajdują się w Ośrodku Edukacji Plastycznej i Historycznej w My-
śliborzu.

Nawóz, st. 26, gm. Nielisz, woj. zamojskie - patrz: neolit

Nielisz, st. 7, gm. loco, woj. zamojskie - patrz: wczesne średniowiecze

NIELISZ, st. 8 i 11, gm. loco, woj. zamojskie, AZP 87-86/9,–
ślady osadnictwa neolitycznego•	
osada nowożytna•	

Ratownicze, sondażowe badania wykopaliskowe w związku z planami budowy zbiornika wodnego 
„Nielisz”, przeprowadzone w lipcu i sierpniu przez mgr. Józefa Niedźwiedzia (Usługi Archeologiczne 
i Geodezyjne „Profil”). Finansowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Za-
mościu. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię około 120 m2.

Stanowisko nr 8 zostało odkryte podczas badań AZP w 1989 r. przez mgr. Andrzeja Urbańskiego 
(Muzeum Okręgowe w Zamościu). Położone jest na wybitnym cyplu o ekspozycji północnej, północ-
no-zachodniej, zachodniej, południowo-zachodniej i południowej, w niedalekim sąsiedztwie rzeki 
Wieprz. Podczas badań powierzchniowych w 1989 r. znaleziono tutaj na obszarze około 0,5 ha ma-
teriał ceramiczny zaliczony do neolitu (bez precyzyjniejszego określenia), wczesnego średniowiecza 
i pradziejowy nieokreślony. W 1997 r. na st. 8 założono 3 wykopy sondażowe. Badania na wykazały 
istnienie dość płytkiej warstwy ornej. Tuż pod nią zarejestrowano na skraju cypla 3 współczesne wy-
kopy o niewiadomej funkcji. W warstwie ornej i obiektach znaleziono nieliczny materiał w postaci 
dwu fragmentów szklanej butelki żłobkowanej, kilkunastu fragmentów ceramiki współczesnej, frag-
mentu ceramiki neolitycznej oraz fragmentu wiórka krzemiennego. Materiał, który znajdował się na 
powierzchni został zapewne wypłukany. Podobna sytuacja wystąpiła na st. 11, gdzie w warstwie ornej 
obok ceramiki współczesnej znaleziono pradziejowy wiórek krzemienny oraz monetę srebrną (szeląg 
Zygmunta III Wazy z 1623 r.). Tutaj jednak nie zarejestrowano obiektów archeologicznych a bezpo-
średnio pod warstwą orną wystąpił calec.

Badania nie będą kontynuowane.

Olsztyn, st. XXIV, Stare Miasto-fortyfikacje miejskie - patrz: późne średniowiecze
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Olsztyn, st. XXIV, Stare Miasto-ratusz - patrz: późne średniowiecze

OLSZTYN, st. XXIV, wykop 19, gm loco, woj. olsztyńskie, AZP 24-61/24
miasto nowożytne (XVIII-XX w.)•	

Nadzory archeologiczne przy budowie ciepłociągu wzdłuż ulicy Staromiejskiej przy nr 25 oraz uli-
cy Targ Rybny (dawna ulica Lelewela) do budynku 3, przeprowadzone w kwietniu przez mgr. Adama 
Mackiewicza (ARCHEO-ADAM). Finansowała Gmina Olsztyn. Pierwszy sezon badań. Nadzorowana 
powierzchnia wynosiła 55 m².

Nadzory objęły swym zasięgiem teren budowy sanitarnej sieci cieplnej preizolowanej wysokich 
parametrów w ulicy Staromiejskiej wzdłuż budynku nr 25 oraz ulicy Targ Rybny do budynku nr 3. Ich 
głównym celem było zadokumentowanie w formie rysunkowej i fotograficznej nawarstwień stratygra-
ficznych w wykopach oraz uchwycenie ewentualnych warstw kulturowych. Ze względu na niewielką 
głębokość wykopów (do 1,2 m) można się było spodziewać jedynie nawarstwień późnonowożytnych 
i współczesnych. Założono 4 wykopy oznaczone jako 19 a do d, o łącznej długości 55 m i szerokości 
nie przekraczającej 1 m. Poza niewielkimi fragmentami (wykopy 19b i 19c) stwierdzono głównie na-
warstwienia zasypiskowe powstałe na skutek zasypania wykopów, które zostały wykonane podczas 
uzbrajania terenu, poczynając od końca XIX w., aż do końca XX w. Wszystkie nadzorowane wyko-
py praktycznie nie przekroczyły głębokości, na której było by możliwe uchwycenie niezakłóconych 
nawarstwień kulturowych. Podkreślić należy, iż znajdowały się one na pierwotnym wale ziemnym 
zbudowanym po pierwszej lokacji miasta w 1353 roku, co z całą pewnością zostanie uchwycone i za-
dokumentowane podczas prowadzonych w tym samym czasie prac archeologicznych wyprzedzają-
cych inwestycje budowlane we wschodniej części Targu Rybnego (zaledwie kilka metrów na północny 
wschód od wykopu 19c). 

Ze względu na występowanie głównie nawarstwień zasypiskowych materiału zabytkowego prak-
tycznie nie udało się pozyskać. Jedynie na złożu wtórnym wystąpiły dwa fragmenty ceramiki wypala-
nej w atmosferze utleniającej. Duży fragment ucha o szerokości 3,2 cm oraz fragment wylewu naczy-
nia polewanego wewnątrz brązową polewą. Oba fragmenty wykazują cechy, które pozwalają materiał 
ten datować na koniec XVIII lub pierwszą połowę XIX w.

Materiały przechowywane są w PSOZ w Olsztynie.
Badania nie będą kontynuowane.

Olsztyn, st. XXIV, Stare Miasto - Targ Rybny - patrz: późne średniowiecze

OŁOBOK, gm. Sieroszewice, woj. kaliskie
zespół klasztorny s.s. cysterek•	

      Badania archeologiczno-architektoniczne, przeprowadzone w lipcu przez prof. Leszka Kajzera 
oraz mgr. mgr. Aleksandra Andrzejewskiego, i Marcina Lewandowskiego (Instytut Archeologii Uni-
wersytetu Łódzkiego). Finansowane przez Uniwersytet Łódzki. Pierwszy sezon badań. Przebadano 
powierzchnię 113 m2

.
Wykonano 6 wykopów, których orientacyjna kubatura przekraczała 300 m3, a także 108 odwier-

tów, pogrupowanych w 4 ciągach. Sporządzono niezbędną dokumentację ręczną i mechaniczną.
      Klasztor s.s. cysterek powstał około 1213 r. z fundacji Władysława Odonica, który sprowadził tu 
siostry z Trzebnicy. W literaturze przedmiotu podtrzymywana jest teza, że murowany zespół klasz-
torny powstał dopiero u schyłku średniowiecza. Uległ on gruntownej przebudowie w końcu XVII w., 
a następnie przekształcony został z inicjatywy ksieni Ludwiki Koźmińskiej (+1767). Klasztor funk-
cjonował do lat 30. XIX w., zaś w 1882 r. budynki zostały wykupione od rządu pruskiego i rozebrane 
na cegłę. Celem badań było rozpoznanie nieistniejącego założenia klasztornego oraz zweryfikowanie 
wersji o powstaniu murowanego zespołu dopiero około 1500 r. Zgromadzono spory zbiór zabytków 
ruchomych liczący 8886 artefaktów, który uporządkowano w 376 numerach inwentarzowych. Ma-
teriał zabytkowy — głównie ceramika naczyniowa (4818 fragmentów i kafle piecowe: naczyniowe 


