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Odsłonięto odcinek zewnętrznego, południowego muru kurtynowego z kamienia wa
piennego na zaprawie wapiennej, szerokości 0,6 m, datowanego na koniec XV-początek
XVI w. Po północnej stronie muru, w zakłóconej wkopami stratygrafii, zachowały się relikty
spróchniałych konstrukcji drewnianych w układzie skrzyniowym. Mogą to być resztki walu
drewniano-ziemnego bądź pozostałości drewnianego ganku obrońców przy kamiennym mu
rze kurtynowym, lub nawet podwaliny dworu drewnianego, usytuowanego w południowozachodnim narożniku rezydencji. Drewniane konstrukcje w części północnej były zniszczone
przez mur kamiennoceglany grubości 1,3-1,5 m, który prawdopodobnie stanowił południowowschodni fragment podpiwniczonej budowli o wymiarach około 13-15 x 8 -9 m, datowanej
wstępnie na XV w.
Materiały przechowywane są w Muzeum Regionalnym w Łęcznej, kopia dokumentacji
u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie. Wyniki badań zostaną opublikowa
ne w „Archeologii Polski Środkowowschodniej”, t. 11, 1997.
Badania będą kontynuowane.
ŁOWICZ, ul. Kozia, st. 33,
gm. loco,
woj. skierniewickie,
AZP 59-56/68

miasto nowożytne (XVII1-ХХ w.)
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 9 do 22 września przez
mgr. Piotra Świątkiewicza. Finansowane przez Urząd Miejski w Łowiczu.

ŁOWICZ, ul. Podrzeczna, st. 23,
gm. loco, woj. skierniewickie,
AZP 59-56/55

miasto nowożytne (XVII-XX w.)
Sondażowe badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez dr. Jana Michalskiego (firma
ARCHED), dr Jan Michalski, Warszawa-Milanówek.

ŁOWICZ, ul. Stanisławskiego,
st. 29, gm. loco,
woj. skierniewickie,

miasto nowożytne (XVII-XX w.)
Sondażowe badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 24 czerwca do 1 lipca
przez mgr. Andrzeja Kosiorka. Finansowane przez inwestora prywatnego.

AZP 59-56/64
Malec, st. 4,
gm. Kęty, woj. bielskie

patrz: późne średniowiecze

Miłakowo, st. 1,
gm. loco, woj. olsztyńskie

patrz: późne średniowiecze

Mirosław Ujski, st. 6 ,
gm. Ujście, woj. pilskie

patrz: młodszy okres przedrzymski —okres wpływów rzymskich

MOKRZYSKA, st. 2.
gm. Brzesko,
woj. tarnowskie,
AZP 104-63/22

ślady osadnictwa pradziejowego i nowożytnego
Sondażowe badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 16 do 17 października
przez mgr. Marka Cwetscha (Krakowski Zespół do Badań Autostrad). Finansowane przez
Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad w Warszawie.
Teren badań był częściowo ograniczony przez zasiewy, ponadto kulminacyjna część stano
wiska jest zabudowana. Założono 5 wykopów o łącznej powierzchni 1 ara.
Warstwę orną stanowiła lekka, piaszczysta gleba. Pod nią, na głębokości 25 cm, znajdo
wał się calec w postaci żółtego, drobnoziarnistego piasku. W wykopach nie znaleziono zabyt
ków archeologicznych. Istnienie stanowiska Mokrzyska 2 jest wątpliwe — być może zostało
ono zniszczone podczas budowy domu jednorodzinnego na kulminacji.
Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Tarnowie.
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Morąg, st. 11,
gm. loco, woj. olsztyńskie

patrz: późne średniowiecze

Muszyna, st. 1,
gm. loco, woj. nowosądeckie

patrz: późne średniowiecze

