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- 317 SUŁKOWICE, gm .Krobia
w oj.leszczyńskie

Muzeum Narodowe
w Poznaniu

Badania prowadził mgr Hieronim Kaczm arek. Finanso
wało Muzeum Narodowe w Poznaniu. 3karb monet z
XVI) i XV1H wieku.
Badania miały charakter ratowniczy. Na terenie gospodarstwa
A .B łe m ata nr 93 w roku 1974 natrafiono na skarb monet z XVII i
XV!I1 wieku.
Znalazca przekazał monety do zbiorów Muzeum Narodowego
w Poznaniu.
P race prowadzone były na odcinku o wymiarach 5 x 0 ,5 m do
głębokości 0 ,7 m. Znaleziono 13 monet pochodzących z wymienionego
skarbu. Monetą datującą przypuszczalny czas ukrycia skarbu jest
szóstak pruski Fryderyka 1 z 1704 r . Wydobyto tak ie fragmenty n a
czynia, w którym był ukryty sk arb , fragmenty przedmiotów metalo
wych i ceramiki z XIV-XIX w.
Fragmenty ceramiki oraz przedmioty metalowe przekazano do
zbiorów Muzeum Archeologicznego w Poznaniu.
Monety w ilości 91 sztuk, w tym 2 patagony, orty Jana K azi
mierza i Jana 1H Sobieskiego znajdują się w Gabinecie Numizmatycz
nym Muzeum Narodowego.
P race zostały zakończone.

SU PRA SL
woj. białostockie

Konserwator Zabytków
Archeologicznych
w Białymstoku

Badania prowadzili mgr K rzysztof Burek i mgr
Krystyna Chilmon /autorka spraw ozdania/. Finanso
wał WKZ w Białymstoku. Jama nowożytna z m ateria
łem XVII-XVUI wieku.
Podczas prac ziemnych związanych z rozbudową kotłowni,
w odległości około 113 m na północ od pobazyiiańskiego zespołu
klasztornego z XVH-XVIII wieku natrafiono na skupisko kafli.
Badania ratownicze wykazały, iż pod warstwami niwelacyj
nymi m iąższości około 0,4 m znajdowała się jama średnicy 1,2 m,

- 318 o przekroju nieckowaiym m iąższości 0 ,5 m. Znaleziono w niej p rz e 
mieszany, różnorodny materiał ceramiczny - kafle misowate niezdobione oraz kwadratowe i prostokątne zdobione plastycznymi motywa
mi geometrycznymi, wiciowo roślinnymi, heraldycznymi lub m aszka
ronami. Powierzchnia zewnętrzna niektórych kafli pokryta je st do
datkowo zieloną albo biało-niebieską polewą. Oprócz kafli znale
ziono fragment płytki posadzkowej z łupku i kilka fragmentów cegły
palcówki oraz drobne ułamki ceramiki siw ej, toczonej.
Znaleziony materiał ceramiczny pochodzi z XVII-XVIII wieku.

SZCZAWNO, gm.Burzenin
w oj.sieradzkie
Stanowisko 1

patrz
okres lateński

SZREŃ SK
woj.ciechanowskie
Stanowisko - Zamek-Dziedziniec

patrz
wczesne średniowiecze

ŚWIDNICA
ul.Zamkowa
woj. wałbrzyskie

patrz
późne średniowiecze

TARNÓW

P .P .P racow n ie K on ser
wacji Zabytków
Pracownia Archeologiczno-K onserw atorska
Oddziału w Krakowie
Badania prowadzi{i mgr Krystyna Kruczek i Jerzy
Kozak. Finansowało M iejskie Przedsiębiorstw o
Gospodarki Mieszkaniowej w Tarnow ie. Pierw szy
sezon badań. Mury m iejskie /XIV-XV w ./ .

Na tyłach południowej pierzei Rynku Głównego w Tarnowie
wykonano wykopy w poszukiwaniu pozostałości dawnych murów
miejskich w celu ich architektonicznej rekonstrukcji.

