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ploatacji kredy. Podziemia użytkowano od XVI do przełomu Х1Х/ХХ wieku. Ponadto odkry
to studnię wydrążoną w skale kredowej (obiekt nr 2 1 ), w planie kwadratową (2 x 2 m),
głębokości 8 m, zasypaną rumoszem kredowym. W jej wypełnisku znaleziono kilka całych
naczyń, datowanych na 2 połowę XVI i 1 połowę XVII wieku. Wyeksplorowano też obiekt nr
16 —jamę związaną z warsztatem rogowniczym, w której odkryto dużą ilość półproduktów
i gotowych wyrobów z kości i rogów, a także kilkanaście fragmentów różnokolorowych bran
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Chełm, ul. Lubelska 11-13
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Cieszyn-Wzgórze Zamkowe,
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■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
CZERSK,
ul. Warecka,
gm. Góra Kalwaria,
woj. warszawskie,
AZP 6 2 -6 8 /-

DACHNÓW, st. 10,
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AZP 99-87/12

Dobre Miasto, st. I,
gm. loco, woj. olsztyńskie
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patrz: późne średniowiecze

osada nowożytna
cmentarz nowożytny
Ratownicze badania wykopaliskowe i nadzory, przeprowadzone przez mgr. Ryszarda Cędrowskiego przy współpracy mgr. Antoniego Smolińskiego (P.H.U. „ANW1T” Warszawa, ul
Żółkiewskiego 23/2). Finansowane przez Mazowiecki Okręgowy Zakład Gazownictwa
Przebadano powierzchnię 8 6 m2.
Przy posesji na ul. Wareckiej 41 umiejscowiono 2 wykopy sondażowe o powierzchni 50 m 2
Potwierdziły one fakt rozproszonego osadnictwa z XVI-XVIII w. Przy skrzyżowaniu ul. Wa
reckiej z ul. Św. Mikołaja wykonane zostały kolejne 2 wykopy sondażowe o łącznej powierzchn
36 m 2. W czasie prac stwierdzono groby szkieletowe z cmentarza (zadokumentowano ich 17)
Pochówki znajdują się również pod współczesną, asfaltową nawierzchnią jezdni ul. Warec
kiej (na południowy wschód od sondaży) i ciągną się do kępy krzewów położonej na północ
ny zachód od kapliczki św. Mikołaja (wzdłuż ul. Św. Mikołaja) — tereny stanowisk AZP: 35
39 i 81. W grobach znaleziono materiał zabytkowy pochodzący z okresu od 2 połowy XV do
połowy XVII w.
śmietnisko nowożytne (XVI-XVIII w.)
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w maju przez mgr Agatę Pilch (Mu
zeum w Lubaczowie). Finansowane przez Biuro Studiów i Projektów Łączności w Warsza
wie. Przebadano powierzchnię 60 m2.
W większości wykopów zarejestrowano podobny układ warstw: twardy, ciemnobrunatny
humus o miąższości około 10 cm; warstwa kulturowa —zbita, brunatnoszara ziemia o miąż
szości 30-65 cm; calec. W wykopie IX/96 odkryto obiekt nieckowaty o wymiarach 2 x 9 m.
W jego wypełnisku znajdowały się przemieszane warstwy ziemi brunatnoszarej i ciemnożół
tej oraz piasku i spalenizny, z których wydobyto 65 fragmentów ceramiki nowożytnej i 7 ko
ści zwierzęcych. Dziewięć ułamków ceramiki można datować na wczesne średniowiecze.
Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum w Lubaczowie. Wyniki badań
zostaną opublikowane w „Roczniku Lubaczowskim”, Ł IV, 1996.
patrz: późne średniowiecze
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Drągów, gm. Twardogóra,
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