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Ponadto v  narożnikach bastionów odkryto fundamenty wieżyczek 
strzelniczych wzbogacając zasób elementów do 
pełnego odtworzenia systemu fortyfikacyjnego zamku.

Z zabytków ruchomych wyróżniają się  liczne fragmenty kafli 
w tym jeden z herbem "Radwan", jakim pieczętowała się współfun- 
datorka zamku - Zofia Cikowska-Ossolińska, a nadto liczne fajki 
z wieku XVIII i wieku XIX oraz część  zdobnej ośmiobocznej wazy 
barokowej.

WĄCHOCK patrz
woj.kieleckie wczesne średniowiecze

WŁOCŁAWEK patrz
u l.św .Jan a późne średniowiecze

WOJSŁAWICE, gm.Zduńska Wola Konserwator Zabytków
woj. sieradzkie Archeologicznych

w Łodzi

Badania prowadził mgr Jerzy Augustyniak. Finanso
wał Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków. Pierw 
szy sezon badań. Dwór óbronny /XVI w ./ .

W dużym kompleksie Imajątkowym, z którego do dziś dotrwały, 
dwór XIX-wieczny i pałac z XX wieku oraz budynki gospodarcze, 
na jednym z trzech stawów hodowlanych znajduje się wyspa o wymia
rach 40 x 50 m, a na niej resztki dworu obronnego. Obiekt ten był 
dotychczas nieznany.

W wyniku badań przekopano łącznie 90 m2, stwierdzono iż 
dwór był budowlą na planie zbliżonym do kwadratu /22 x 23 m/ z 
wejściem od strony Wschodniej. Południową część założenia zajmo
wały dwa pomieszczenia o wymiarach 5,5  x 7 ,3  m i 5 ,5  x 10 m. 
Podział części północnej nie został jeszcze rozpoznany.

M ateriał ruchomy stanowiły nieliczne ułamki ceramiki nowo
żytnej, znaczna ilość  fragmentów naczxń szklanych oraz kości zwie
rzęce. Znaleziono również fragment karw asza.

W czasie prac wykonano dokumentację fotogrametryczną obiek
tu.
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Na obecnym etapie badań dwór w Wojsławicach można datować 
na XV! wiek.

M ateriał ruchomy, po opracowaniu, złożony zostanie w Muzeum 
Regionalnym w Sieradzu.

Badania będą kontynuowane.

WROCŁAW
Arsenał

Badania prowadził mgr Stanisław Florek. Finansował 
WOAK. Pierwszy sezon badań. Okres nowożytny, ś l a 
dy osadnictwa średniowiecznego.

Wojewódzki Ośrodek 
Archeologiczno-Konser
watorski we Wrocławiu

W południowo-wschodniej części dziedzińca Arsenału M iejskie
go, podczas ziemnych robót instalacyjnych odkryto kamienne kule oraz 
liczne ułamki naczyń późnośredniowiecznych.

Celem podjętych badań ratowniczych było rozpoznanie straty
grafii południowo-wschodniej części dziedzińca oraz zabezpieczenie 
naruszonych nawarstwień. Przebadano powierzchnię 74 m2. Wydzie
lono trzy poziomy stratygraficzne. Pierwszy to warstwa najmłodsza, 
przemieszana i związana z funkcjonowaniem Arsenału. Na głębokości 
1,5  - 1,7  m zalegała warstwa związana ze średniowiecznym osadnict
wem. Głębiej natrafiono na ślady osadnictwa z XU/X1I1 w.

Ogółem wydobyto ponad 2500 kul wykonanych z granitu 1 z plas - 
kowca oraz kilkaset ułamków naczyń glinianych. Odkryte pociski wysz
ły z użycia w XVI w. Nieliczne fragmenty naczyń wczesnośredniowiecz
nych potwierdzają przypuszczenia oparte na zapiskach kronikarskich, 
że obecny arsenał posadowiony jest na obszarze książęcej wsi Sokol
niki.

Badania będą kontynuowane.

ZAMOSC P .P .Pracow nie Konserwacji
Zabytków - Pracownia 
Archeologie zno -K onserwa - 
torska Oddziału w Warszawie

Badania prowadziła mgr M aria Pikulińska-Ciuk. Finanso 
wała Dyrekcja Rozbudowy Miasta Zamościa. Pierwszy


