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W oparciu o źródła pisane, nazwy miejscowe pól, m ateriał kartograficzny oraz 
powierzchniową penetrację rozpoczęto badania sondażowe w celu zlokalizowania 
portu średniowiecznego.

Badaniami objęto teren położony na lewym brzegu rzeki Regi, około 400 m 
na południe od mostu.

Założono 9 rowów sondażowych na p rzestrzen i około 50 m.Usytuowano ja  głów
nie przy brzegu, w miejscu gdzie w terenie rysowały się niewielkie wzniesienia 
dochodzące do rzeki .W rowach sondażowych n r  1 i 4 o wymiarach 10 x l m. 
stwierdzono umocnienia drewniane grobli po stronach zewnętrznych, w postaci de
sek ułożonych pionowo między kołkami. Po obu stronach zewnętrznych konstrukcji 
odkryto nieregularnie ułożoną faszynę, w jednym przypadku w formie plecionki. 
Wypełnisko wewnętrzne grobli stanowił piasek przedzielony szczątkami organicznymi 
przypuszczalnie trzciny.N a inwentarz ruchomy składały się fragmenty cegły,kalli 
i ceramiki polewanej.

W rowie sondażowym n r 2 o wymiarach 10 x 1 m odkryto 2 pale biegnące w 
stronę rzeki. Poszerzony w tym kierunku wykop ujawnił ramową konstrukcję grobli 
zbudowaną z desek wzmocnionych wbitymi palikami.Podobnie jak w rowach n r  1 
i 4 odkryto tu fragmenty cegły, blachy, szkła butelkowego oraz fajansu, porcelany 
i ceramiki polewanej. Dalsze rowy sondażowe oddalone od brzegu nie dostarczyły 
zabytków. W oparciu o uzyskany m ateriał groblę należy datować na XIX/XX wiek.

MYSZKÓW
Stanowisko 1 patrz średniowiecze

NOWY KORCZYN,pow.Busko-Zdrój patrz śre<kiiowiecze

ODRZYKON, pow. Krosno Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska
Zamek Niski P .P .  PKZ Oddział w Lublinie

Badania prowadził m gr Anrzej Hunicz.
Finansował WKZ w Rzeszowie. Pierwszy 
sezon badań. Zamek z okresu nowożytnego, 
ślady osadnictwa wczesno średniowiecznego 
i średniowiecznego.

Badania prowadzone były na terenie Zamku Niskiego Odrzykońskie go przy 
wieży w narożu południowo-zachodnim.Stwierdzono, że m ur kurtyny połuckilowo- 
wschodniej posadowiony jest na skale. Z poziomu dziedzińca,który znajdował się
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w XVI-XVH w. znacznie niżej niż obecnie, do wieży prowadziły wykute w skale 
schody.Przy kurtynie zachodniej odsłonięto fundamenty zabudowy mieszkalnej.

Uzyskano znaczne ilości materiału zabytkowego przeważnie z XVI-XVIII w ., 
jedynie nieliczne egzemplarze ceramiki z najniższych warstw można datować na 
przełom wczesnego średniowiecza i średniowiecza. Na uwagę zasługują też cie
kawe fragmenty kamieniarki wydobyte z wykopów.

W roku przyszłym prace będą kontynuowane i skoncentrują się w obrębie 
bramy oraz domniemanej studni.

PRZEMYŚL patrz średniowiecze

PUKARZEW, pow. Radomsko patrz okres rzymski

RADOM 
Dom Gąski 
Stanowisko 5

patrz średniowiecze

RAWA MAZOWIECKA-ZAMEK patrz średniowiecze

SANDOMIERZ, COLLEGIUM GOSTOMLANUM 
Wzgórze Zamkowe patrz wczesne średniowiecze

SIERPC pctrz średniowiecze

SIEWIERZ, pow. Zawiercie patrz średniowiecze

STARGARD patrz wczesne średniowiecze

SZAMOTUŁY 
Zamek Górków

Konserwator Zabytków Archeologicznych 
w Poznaniu

Badania prowadził mgr Janusz Łopata. 
Finansował WKZ w Poznaniu. Drugi se 
zon badań. Fundamenty późnogotyckie 
/  1 ów.XVI w./ z dawnego otoczenia 
Zamku Górków. Materiał kulturowy no 
wożytny, głównie XVI-wieczny.


