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rach około 3,5 x2,5 m z silnie zniszczonym paleniskiem. Obiekt Nr 6 
stanowił piec zagłębiony w ziemię, zbudowany z kamieni, o wymiarach 
2 x 1,4 m, zachowana głębokość około 85 cm oraz przylegająca do niego 
wydłużona jama o wymiarach około 2,5 x 1,4 m, wypełniona warstwami 
popiołu.

Przebadano również 5 obiektów starszych (niewielkie jamy) związane 
z osadnictwem kultury łużyckiej.

Materiał zabytkowy stanowi głównie ceramika, poza tym znaleziono 
nieliczne przedmioty żelazne (noże, uchwyt wiadra), przęśliki, fragment 
osełki oraz nieliczne fragmenty kości zwierzęcych.

WIZNA, pow. Łomża Pracownia Archeologiczno-Konser-
watorska P.P. PKZ Oddział w  War
szawie

Badania prowadził mgr Krzysztof Janiszowski. Finansował 
WKZ w Białymstoku. Czwarty sezon badań. Grodzisko i zamek 
— XII—XVII w.

Kontynuowano eksplorację 40 m wykopu prowadzonego przez wał 
północny i północną część majdanu. Odsłonięto układy warstw zalegają
cych do głębokości 650 cm. Południowy fragment walu zbudowany jest 
z gliny, drewna i kamieni. Różni się on od części północnej wykonanej 
z piasku rzecznego umacnianego drewnem. Fortyfikacje zimno drewniane 
wznoszone były w kilku fazach począwszy od XII w., aż do XV w. Na
stępnym etapem budowy były fortyfikacje murowane. Odsłonięto 3 m 
szerokości odcinek muru kamienno-ceglanego wykonanego z granitów 
wiązanych zaprawą glinanią, miejscami wapienną. Porównanie pomiarów 
cegieł występujących w murze zamkowym z  cegłami znajdującymi się w 
kościele wizneńskim wykazało bliskie analogie. Zarówno stratygrafia, jak 
i pomiary cegieł oraz ruchomy materiał zabytkowy, określają chronologię 
muru na przełom XV—XVI w. Jego całkowity przebieg nie jest znany. 
Wstępna analiza konstrukcji wykazała, że odkryto fragment muru obwo
dowego wchodzącego w skład umocnień zamkowych.

Oprócz badań wykopaliskowych przeprowadzono rozpoznanie kilku 
fragmentów góry zamkowej przy pomocy ręcznych wierceń. Badania w 
południowej części obiektu pomiędzy wałem obronnym i fosą wykazały, 
że przebieg fosy nie był zmieniany od chwili uregulowania odpływu wód 
z bagna znajdującego się w pobliżu. W roku 1971 badania będą kontynuo
wane. Planuje się odsłonięcie przebiegu muru obwodowego oraz zdefinio
wanie poziomów użytkowych dziedzińca. W dalszym ciągu postuluje się 
wyłączenie terenu spod uprawy rolnej.


