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Drwęcy. Jeżeli chodzi o wspomniane stanowiska archeologiczne, to niewykluczone, iż należałoby ich 
poszukiwać na obszarze położonym bardziej w kierunku na południe i południowy-wschód od terenu 
objętego badaniami. Dlatego też należy w przyszłości zwrócić baczną uwagę na wszelkie prace ziemne, 
które ewentualnie będą prowadzone w okolicach ul. Olsztyńskiej i na południe od niej. Nie można też 
wykluczyć występowania stanowisk pradziejowych na wzgórzach położonych w najbliższym sąsiedz-
twie badanych działek, w kierunku północnym i północno-zachodnim.

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

Ostróda, st. I, gm. loco, woj. olsztyńskie - patrz: wczesne średniowiecze

Ostróda, ratusz, st. I, gm. loco, woj. olsztyńskie - patrz: późne średniowiecze

OŚWIĘCIM, woj. bielskie, AZP 103-49/–
miasto lokowane około 1272 r.•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Mariana Myszkę (Pracownia 
Archeologiczna Marian Myszka, Kraków). Finansowane przez Zarząd Miasta i Urząd Gminy Oświę-
cim. Drugi sezon badań.

Prace prowadzone w wykopach instalacyjnych i budowlanych koncentrowały się na przedpolu 
Starego Miasta, przy ul. Zamkowej 12 i J. Krasickiego 16. W obu przypadkach stratygrafia została 
w dużym stopniu zniszczona przez współczesne wkopy instalacyjne i budowlane. W nienaruszo-
nych partiach badanego terenu stwierdzono występowanie tylko nawarstwień nowożytnych, głównie 
z ostatnich dwóch stuleci. Przy ul. Zamkowej 12, pod nawierzchnią ulicy i miejscami po je wschodniej 
stronie, zachował się bruk z otoczaków. Niżej występowała prawie we wszystkich wykopach warstwa 
kulturowa, wyznaczająca dawny poziom terenu, a pod nią warstwa destrukcyjna w postaci gruzu ce-
glanego i brył zaprawy wapiennej. W nasypach gliniastych zalegających pod warstwą destrukcyjną 
znaleziono ułamki naczyń glinianych z XIX-XX w. Strop żółtej gliny calcowej został osiągnięty tylko 
w wykopie budowlanym na głębokości 1,5 m. Przy ul. J. Krasickiego 16 nowożytna warstwa kulturowa 
występowała tuż pod obecną nawierzchnią i zalegała bezpośrednio na calcu. Jej grubość wynosiła 25-
35 cm.

Badania będą kontynuowane.

Pasym, st. III, gm. loco, woj. olsztyńskie - patrz: późne średniowiecze

Płock, st. PSM 63, ul. Grodzka 6, woj. płockie - patrz: późne średniowiecze

Płock, st. PSM 62, Pl. 13-tu Straconych, woj. płockie - patrz: późne średniowiecze

Puck, st. 1, gm. loco, woj. gdańskie - patrz: późne średniowiecze

RADZIEJOWICE, park, gm. loco, woj skierniewickie, AZP 61-62
średniowieczna siedziba rycerska (?) •	
zespół pałacowo-parkowy •	

Nadzór archeologiczno-architektoniczny, przeprowadzony w okresie od maja do sierpnia przez 
mgr. Macieja Czarneckiego (Ośrodek Dokumentacji Zabytków w Warszawie). Finansowany przez 
Dyrekcję Domu Pracy Twórczej. Przebadano powierzchnię 0,5 ara.

Łączna długość wykopu wynosiła około 45 m. Prace prowadzono przy wykopach kanalizacyjnych 
w parku po wschodniej i północnej stronie pałacu. Obserwacje były bardzo ograniczone (wykopy ok. 
1 m szerokości), niemniej przyniosły bardzo interesujące wyniki; odkryto nieznane dotąd relikty daw-
nej zabudowy oraz pozyskano znaczną ilość ceramiki datowanej od średniowiecza po XIX w.
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Kontynuacja badań jest konieczna; pod powierzchnią gruntu w parku kryją się dzieje siedziby 
magnackiej Radziejowskich i Krasińskich, a być może również średniowiecznej siedziby rycerskiej. 
Starania o przyznanie funduszy na rozszerzenie sondaży nie przyniosły efektu.

Dokumentacja i materiały znajdują się w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach.

Rypin-mury miejskie, gm. loco, woj. włocławskie - patrz: późne średniowiecze

RZESZÓW, ul. 3 Maja, AZP 103-76/–
zespół staromiejski•	

      Badania sondażowe i nadzory archeologiczne w związku z pracami ziemnymi na ul. 3 Maja, prze-
prowadzone od kwietnia do listopada przez mgr. Antoniego Lubelczyka (Muzeum Okręgowe w Rze-
szowie, PSOZ Rzeszów). Finansowane przez Małopolską Dyrekcję Inwestycji O/Rzeszów. Pierwszy 
sezon badań. Powierzchnia wykonanych sondaży wyniosła 7 m2.
      Pomimo znacznej niekiedy głębokości wykopów stwierdzono w nich niemal wyłącznie współczesne 
warstwy niwelacyjne i wkopy pod infrastrukturę techniczną. Niekiedy tylko natrafiono na fragmenty 
warstw z XVI i XVIII w. W jednym z wykopów na środku ulicy, na głębokości 50-60 cm natrafiono na 
drogę wyłożoną okrąglakami. W wykonanym w rejonie kamienicy nr 8 wykopie sondażowym uchwy-
cono krawędź zachodnią ulicy. Z poziomu tego pozyskano kilka fragmentów kafli i ceramiki z przeło-
mu XVII i XVIII w. Na głębokości 140-150 cm odsłonięty został drugi poziom drewnianej drogi, pod 
którą zalegał już calec. Znaleziono tutaj kilka fragmentów ceramiki z przełomu XVI i XVII w.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie.
Badania nie będą kontynuowane.

Sandomierz, st. 1, woj. tarnowskie - patrz: późne średniowiecze

SANOK, st. 1, gm. loco, woj. krośnieńskie, AZP 113-78/1 
cmentarzysko wczesnośredniowieczne•	
grodzisko i zamek z wczesnego średniowiecza, średniowiecza i nowożytności.•	

      Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w terminie od 5 maja do 8 października 
przez mgr Marię Zielińską (Muzeum Historyczne w Sanoku). Finansowane przez Urząd Miasta Sano-
ka. Przebadano powierzchnię 2,5 ara.
      Najstarsze nawarstwienia pochodziły z ostatniej fazy wczesnego średniowiecza, a obiekty z nimi 
związane to: 2 jamy, 5 słupów związanych z budownictwem mieszkalnym i 6 grobów (fragment cmen-
tarzyska szkieletowego). Proweniencję XIV-wieczną mają relikty gotyckiej wieży o wymiarach 10 x 10 
m i grubości murów 3 m oraz fragment gotyckiego muru obronnego szerokości 2,4 m. Odsłonięto też 
fundamenty skrzydeł renesansowego zamku z czasów nowożytnych.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Historycznym w Sanoku.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Materiałach i Sprawozdaniach Rzeszowskiego Ośrodka 

Archeologicznego”.
Badania będą kontynuowane.

SANTOCKO st. 56, gm. Kłodawa, woj. gorzowskie, AZP 44-11/131
ślady osadnictwa z epoki kamienia•	
ślady osadnictwa średniowiecznego•	
ślady osadnictwa nowożytnego•	

Badania na trasie budowy gazociągu Gorzów Wlkp. – Sulisław, przeprowadzone przez mgr Sylwię 
Groblicę (Muzeum w Gorzowie Wlkp.). Finansowane przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska 
B.S.B Zielona Góra. Pierwszy sezon badań.

Prace na stanowisku przeprowadzono w ramach ratowniczych badań wykopaliskowych na trasie 
przebiegu linii gazociągu EC Gorzów Wlkp.-Sulisław, w 1997 roku. Stanowisko zostało rozpoznane 


