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Wyżej odsłonięto warstwy związane z przebudową krużganku i ni
welacją terenu w wieku XVII. Natrafiono na dwa fragmenty posadzki 
kamiennej, wyznaczające najprawdopodobniej poziom krużganku w 
XVII wieku.

Wykop drugi /XIV/ zlokalizowany przy głównym wejściu do ko
ścioła /od zachodu/, w narożniku pomiędzy rourem kościoła 1 kla
sztoru, otwarto w celu osuszenia bardzo wilgotnych ścian 1 fun
damentów zachodniej fasady kościoła. Stwierdzono tutaj występowa- 
nie podobnego układu stratygraficznego jak w wykopaoh z ubiegłego 
roku /III 1 IV/. Bezpośrednio ponad piaskiem calcowym widać war
stwę humusowa ze śladami węgli drzewnych. 'Wyżej występuje warstwa 
rozłożonego czerwonego piaskowca /warstwa budowy kościoła/. Uch
wycono również warstwę o charakterze budowlanym odpowiadającą za
pewne poziomowi rozbudowy klasztoru w XVII wieku. W północno-za
chodniej części wykopu odkryto pochówek szkieletowy, który nale
ży odnieść do czasów nowożytnych.

WIDORADŹ, pow. Wieluń patrz wczesne średniowiecze

WIELICZKA, pow. Kraków Muzeum Żup Krakowskich
Wieliczka

Badania prowadził mgr B. Folwarczny-Misko. 
Finansowało Muzeum Żup Krakowskich. Drugi 
sezon badan. Urządzenia solankowe średnio
wieczne} ślady osadnictwa z okresu wpływów 

rzymskich.
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Praoe wykopaliskowe.były kontynuaoją badań nad wczesnośred- 
niowieoznymi urządzeniami solankowymi. Vf br., w odległości około 
9 m na półnoo od studni-ezybu solankowego, odsłonięto drugi od- 
stojnłk— Był to otwór głąb. 170 cm. średnicy około 7$ cm obudo
wany trzema beczkami ustawionymi pionowo jedna na drugiej. V/ypeł- 
nisko beczek stanowiła przemieszana ciemnobrunatna ziemia i zie
lonkawy ił. Uateriał zabytkowy reprezentowany był przez ceramikę 
średniowieczną, ułamki kafli i cegłę palcówkę. Stratygrafia na
warstwień kulturowych uległa całkowitemu zniszczeniu do poziomu 
220 om poniżej punktu O. Do głęb. około 400 cm występowały warst
wy z materiałem średnlowleoznym /oeramlka/. Ma tej głębokości po
jawił się oaleo. Ma jego tle wyraźnie wystąpił wkop pod beozkl 
odstojnika. Pod trzecią beczką uchwycono 10 om warstwę zielonka
wego Iłu. pod nią warstwę kamieni plaskowoa równomiernie rozmiesz
czonych pod powierzchnią dna beczki. V oelu uzyskania pełnej stra
tygrafii urządzeń aolankowyoh założono wykop na przedłużeniu pro
filu w stronę północną. Stwierdzono, że pod warstwami z materia
łem średnlowleoznym na głęb. około 300-370 om wystąpiła ozarno- 
slna ziemia zawierająca wyłącznie ceramikę z okresu rzymskiego.
Ma poziomie 370 cm pojawił się calec.

Ma podstawie materiału zabytkowego zespół urządzeń solanko
wych datować można na okres średniowieczny.

Rozpoczęto też badania /13 - 20.VIII/ przy ujściu szybu 
GoryBzowskiego, który powszechnie uważany Jest za jeden z naj
starszych szybów kopalnianych na terenie '’»'ieliczki. Jest on zna- 
ozony na poziomie I na najstarszym planie kopalni wielickiej po
chodzącym z lat 1631-38 /plan Germana/. Ujście Jego na powierz
chni nie było jednak uwidocznione przez Germana. Celem dokład
nego zlokalizowania wychodni szybu zlecono wykonanie pomiarów 
geodezyjnych. Opierając się na obliczeniach sporządzonych przez
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geodetów wytyczono wykop o wym. 10 i 2 i na terenie obeonego 
parkingu samochodowego w Wieliczce. Osiągnięto poziom 400 om. 
Stwierdzono równy, poziomy układ stratygrafii. Według tradyojl, 
nad szybem Goryezoweklm miały miejsce częste obsunięcia ziemi,
00 musiałoby znaleźć swoje odzwierciedlenie w stratygrafii wy
kopu. Ponadto brak w wykopie najmniejszych śladów po urządze
niach kopalnianych popierałby również hipotezę, że wychodni 
szybu Goryszowskisgo należy spodziewać się w innym miejsou.

WIELICZKA, pow. Kraków Muzeum Zup Krakowskich
Stanowisko 2 w Wleliozce

Badania prowadzili mgr Antoni Jodłowski 1 mgr 
Marla Zeylandowa. Finansowało Muzeum Źup Kra
ków ekioh. Piąty aezon badań. Szyb górniozy śre
dniowieczny /poł. XIII w./.

Kontynuowano prace wykopaliskowe na terenie zamku żupnago. 
Wyekeplorowano wykop nr 39 zlokalizowany między południową 

ścianą zamku, z czasów Kazimierza Wielkiego, a murem z końca 
XIII w. Ma głęb. 2,40 m od obecnej powierzohni dziedzińca odsło
nięto konstrukoję szybu górnlozego /ozworobok o wymlaraoh 3*40 x 
2,40 m/. Znajduje się on 0,90 m na południe od zamku gotyckiego
1 2,40 m w kierunku zachodnim od budowli prostokątnej z XIII w. 
Wykop przebadano do głęb. 6 ®* a aamą konstrukcję odsłonięto do 
głęb. 3*60 m.

Szyb zbudowany był z grubyoh bierwion /śred. 15 - 27 cm/, 
układanyoh na zrąb. Od strony wewnętrznej wzmocniony był cztere
ma pionowo ustawionymi słupami rozporowymi. Mis znajdowały aię


