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na architektoniczne, można odnieść do XIII w* Warto dodać, że 
- .ad wzniesieniem fortyfikaoji kamiennych istniała tutaj w

w* osada otwarta, po której zachowały eię silnie znisz
czone nawarstwienia kulturowe 1 zabytki ruohome, głównie osra- 
mika. Z tago okresu poohodzi także fragment żelaznej radlloy 
łopatkowej, ze skrzydełkami odolętymi w górnej ozęśoi od 
trzonka*

W I N N I C A ,  patrz wozesne średniowlaoze
pow, Staezów

W I S L I 0 A, patrz wozeane średniowiecze
pow. Busko

W I  Z N A ,  pow. Łomża Praoownla Aroheologiozno-
Koneerwatoreka PKZ w War
szawie

Badania prowadził mgr Krzysztof Junlezowski, finansował 
WKZ w Białymstoku.

Przeprowadzono wstępne badania, mająos na oalu rozpoz
nani s oharakteru 1 stratygrafii obiektu - grodziska wozeano- 
óradnlowlaoznego, zniazozonago na skutek wybudowania kasz
telanii 1 zamku. Badany okras podstawowy obejmował ohronolo- 
gloznio XII 1 XIII w, zaś w przypadku późniejazyoh konstruk-
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oji okrasi XIV do X7II w* włąoznie, oo jest zrozumiała za wzglą
du na wielowarstwowy oharakter obiektu*

Założono wykop o wymiaraoh 2,5 o z 10 a, gdzie natrafiono 
na następującą stratygrafią i
a - warstwa oma z zabytkami przemieszanymi (oeramika, metale) | 

datowanymi na XII do XVII w. 
b - warstwa gruzu, przepalonej polepy, oagiał, zaprawy wapien

nej) datowana na XV w* 
o - warstwa, zawierająoa ośol rybie, łuskę'z ryb oraz metale, 

oeramiką z XIV w. 
d - warstwa olemnej ziemi zawierająoej oeramiką, metale 1 oz

doby z XIV w*
e - drewniana podłoga niewiadomego przeznaczenia* Oharakter jej 

trudno określić ze wzglądu na niewielką przestrzeń wykopu* 
f - niebiesko zielona glinka bez zabytków*

Znaleziono dużą ilość fragm. oeramlki* Znaozny odsetek za
bytków stanowią żelazna groty do kuszy, ponadto długi nóż żelaz
ny, grot strzały, ałużąoy do polowania na ryby, aprząozki żelaz
ne do pasa, prząśliki z łupka wołyńskiego, pierśolonek azkl&n- 
ny, paciorki ze szkła, srebrna moneta moono starta i jeszcze 
nie wydatowana. Znaleziono żarna obrotowe wykonane z granitu 
skandynawskiego*

Na majdanie grodziska znajdują alą pola uprawne* Orka zniaz 
ożyła wały oraz powoduje etałe przemieszanie warstw* Na po- 
wlerzohnl znajdywane aą llozne fragmenty ceramiki, kości zwie- 
rzęoyoh oraz wyroby żelazne. Należy wprowadzić zakaz uprawy 
oraz zabezpieozyć wzgórze przed podolnaniem. V profilaoh powata- 
łyoh skutkiem podcląoia góry, widoozne aą pionowe pole i pozio
ma belki, stanowiące resztki konstrukoji wału obronnego.
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W r.b. badaniami objęto niewielką ozęśc grodzisku. Plano
wana jest kontinuaoja w oelu uohwyoenia stratygrafii objektu 
przy ozym na terenie nowożytnego omentarza położonego w fosie 
1 na podzamozu badania mają być wykonane metodą wleroeń.

Badania prowadził doo. dr Andrzej Zaki przy współpraoy '
S. Urbańskiego, J.Orłowskiego i E.BełtowskieJ, finansował 
WKZ w Krakowie.

Badania olały oharakter głównie konserwatorski i poprze
dzały praoe porządkowe oraz zabezpieozająoe jakie mają być tu 
podjęte.

Obiektem badań były ruiny zameozku zwanego Tropaztyn na 
urwistym brzegu Dunajoa (dziś kranleo jeziora Czchowskiego u 
ujsola Łososiny). Chronologia zameozku nie była bliżej okreś
lona. Ze źródeł pisanyoh wynikało, że nie Istniał on już w 
r. 1606. Jedyny jego planik wykonał Szczęsny Morawski w dru
giej połowie w.XIX.

Praoe ogranlozyły się do wstępnej lnwentaryzaojl archi
tektonicznej zaohowanyoh n:urów oraz przekopu zwiao owczego 
przez oałą szerokość zameozku. Dodatkowo wykonano dwa małe 
wykopy sondażowe. Odkrywki ujawniły dwie główne warstwy kul
turowe pochodząoe z około w. KI7-KTI, oraz relikty murów ered- 
niowieczr.yoh. Znaleziono wiele przedmiotów żelaznych związa
nych szozególnie z dawnym uzbrojeniem, a także interesująoy

W I T B Z T S Z C Z K A ,  
pow. Brzesko

Wojewódzki Konserwator 
Zabytków w Krakowie


