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wieku, ze szczególną inten sywnością w XIV-XVI wieku. 
Odkryty zbiór ceramiki stanowi pod względem technologicznym i morfologicz nym bardzo zwar-

ty zespól. Pozwala to dato wać nam zespól ceramiki z Turzy Śląskiej na schyłkowy okres garncarstwa 
późnośre dniowiecznego - od 2 poł. XV do l poł. XVI wieku.

Stanowisko w Turze Śląskiej jest interesującym obiektem do poznania późnośredniowiecznego 
garncarstwa wiejskiego na Górnym Śląsku. Można przypuszczać, że funkcjonujący w Turze Śląskiej 
warsztat zaopatrywał w naczynia pobliski Wodzisław. Świadczyć o tym może znalezisko analogicz-
nego dna z odciskiem znaku krzyża w kole pochodzące z rejonu kościoła Św. Krzyża w Wodzisławiu 
Śląskim. 

Materiały i dokumentacja z badań znajdu ją się w Muzeum w Wodzisławiu Śląskim.
Wyniki badań będą opublikowane w: „Badaniach Archeologicznych na Górnym Śląsku i Ziemiach 

Pogranicznych w 1997 roku”, s. 210-215.

Warta, kościół p.w. św. Mikołaja, gm. loco, woj. sieradzkie - patrz: okres nowożytny

WIELBARK, gm. loco, woj. olsztyńskie, st. XXIX, AZP 32-65/16
średniowieczny wał podłużny, tzw. Stary Wał•	

     Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez prof. dr hab. Elżbietę Kowalczyk (Instytut Ar-
cheologii Uniwersytetu Warszawskiego). Finansowane przez Instytut Archeologii Uniwersytetu War-
szawskiego. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 39 m2.
      Badany obiekt jest środkowym (zachowanym) fragmentem środkowego odcinka Starego Wału 
(tzw. Wału Piwnickiego — patrz Piwnice Wielkie, st. I, AZP 33-65/1 w niniejszym tomie Informato-
ra). Wykop o wymiarach 13 x 3 m, założono na obszarze oddziału leśnego nr 525 leśnictwa Trzcianka, 
w nadleśnictwie Wielbark, tuż przy granicy z oddziałami nr 524, 511 i 512Wykopem objęto nasyp 
wału i dwa rowy leżące po obu jego stronach. Konstrukcja wewnętrzna badanego fragmentu jest taka 
sama, jak w Piwnicach Wielkich, tzn. na obu skrajach piaszczystego nasypu stwierdzono występo-
wanie silnie zniszczonej konstrukcji drewnianej, zbudowanej z rozdartych pni drzewnych, nadpalo-
nych i częściowo spróchniałych, która wzdłuż południowego skraju zachowała się w jednej, a wzdłuż 
skraju północnego w dwóch warstwach. Również i tu częściowe spalenie konstrukcji drewnianej jest 
wynikiem działań mających na celu jej zniszczenie, a ogień nie dotarł do głębiej zalegających bali. 
Uchwytna szerokość nasypu wynosiła około 4,5 m (mierzonej na poziomie humusu pierwotnego), 
przy zachowanej wysokości dochodzącej do 0,5 m. Z braku czasu prace nie objęły wypełniska obu 
rowów. Nie odnaleziono żadnych zabytków ruchomych.
Badania powinny być kontynuowane.

Wojnicz, st. 3, gm. loco, woj. tarnowskie - patrz: środkowa i późna epoka brązu

Zakroczym, ul. Parowa Warszawska i ul. Starostwo, gm. loco, woj. warszawskie - patrz: okres nowo-
żytny

ZALEWO, st. I, gm. loco, woj. olsztyńskie 
miasto późnośredniowieczne i nowożytne (XIV-XX w.)•	

Badania archeologiczne wyprzedzające inwestycję budowlaną, przeprowadzone w okresie od 21 
marca do 9 kwietnia przez mgr. Adama Mackiewicza (ARCHEO-ADAM). Finansowane przez Z. 
Bieńkowskiego. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię około 225 m².

Badania przy ul. Częstochowskiej 31 objęły swym zasięgiem teren działki budowlanej pod budy-
nek mieszkalno-usługowy. Wykonano wykop zgodnie z projektem realizacyjnym o wymiarach 15 x 
15 m. W pierwszej fazie odsłonięto i zadokumentowano piwnice i fundamenty budynku zniszczonego 
w 1945 r. Budynek ten posiadał podpiwniczenie na szerokości 7,5 m i długości 12 m.. Usytuowany był 
kalenicowo do obecnej ul. Częstochowskiej, jednak nieco pod kątem w stosunku do jej przebiegu, co 


