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Pogłębiono wykopy z roku poprzedniego. Nowy wykop założono w odległości
40 m na wschód od baszty H alszki, gdzie natrafiono na d alsza fragmenty funda
mentów z XVI w.
M ateriałem zabytkowym, podobnie jak w poprzednim sezonie badań były głównie
fragmenty kafli i ułamki ceram iki XVI-wiecznych.
Przewiduje się kontynuację badań.
TUCHOLA

patrz średniowiecze

WARSZAWA-ZAMEK KRÓLEWSKI

patrz średniowiecze

WIERUSZYCE, pow. Bochnia

Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska
P .P . PKZ Oddział w Krakowie

Badania prowadził Jerzy Kozak.
Finansował WKZ w Krakowie. Piąty
sezon badań. Dwór renesansow y %
XVI wieku.
Badania obejmowały teren położony na wschód od dworu. Zam ierzeniem prac
badawczych było rozpoznanie przebiegu" rowu",uchwyconego podczas badań ubiegło
rocznych w odległości 18 m od ściany wschodniej dworu.Wykopy pozwoliły uchwy
cić "rów" w profilach ziemnych. Stwierdzono, że przebiega on wzdłuż osi północnyzachód-południowy-wschód. W kierunku północno-zachodnim, bliżej dworu "rów"
ulega zwężeniu 1 spłyceniu, ro zszerza się natom iast w kierunku południowo-wschod
nim . Znikoma ilość m ateriału zabytkowego, reprezentowana przez kilka fragmentów
naczynia średniowiecznego 1 kilkanaście ułamków XVII-wiecznych w powiązaniu z
danymi historycznymi pozwala przypuszczać, że funkcjonował on od końca XV do
XVII wieku i został zasypany w związku z podjęciem prac przy założeniu ogrodu
z XVII wieku. Funkcja "rowu" nie została określona na obecnym etapie badań.
WIŚNICZ, pow. Bochnia

Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska
P , P . PKZ Oddział w Krakowie

Badania prowadzili m gr E.Dworaczyński,
m gr M.My8zka,K. Kruczek. Finansowało
Muzeum Narodowe w Krakowie. T rzeci
sezon badań .Fortyfikacje zamku. O kres
nowożytny.
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Badania koncentrowały się w południowej i zachodniej części dziedzińca
zewnętrznego zamku. Natrafiono na elementy obronne zamku pochodzące sprzed
jego barokowej przebudowy.W połucfeiiowej części dziedzińca uchwycono fosę
przebiegającą w odległości 6 m od południowej ściany.W części zachodniej odkryto
fragmenty murów budowli gotyckiej z zamurowanym, szerokim p rzejściem . Do lica
zewnętrznego dobudowane je st sklepienie poteray używanej w XVI wieku. Pomiędzy
zamkiem a tą budowlą odkryto głęboki rów, o szerokości około 15 m .P od frontem
zamku uchwycono fragmenty m uru tarasowego oraz bruku kamiennego, biegnącego
po jego zewnęt r znej stronie.
W śród m ateriału zabytkowego przeważają fragmenty naczyń z XVI wieku. Obok
nich występuje także ceram ika późnośredniowieczna.
Badania będą kontynuowane .
WYSZOGRÓD , pow.Płock

patrz wczesne średniowiecze

ŻBIKÓW, pow. Pruszków

patrz średniowiecze

