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wie uzyskanego materiału zabytkowego na XIV-XV wiek. W  dwóch zachowanych piwnicach 
zachodniego i północnego skrzydła klasztoru założono niewielkie odkrywki, w których zare
jestrowano układ nawarstwień datowanych od okresu późnego średniowiecza po czasy nowo
żytne, kiedy nastąpiła kasata klasztoru. Zadokumentowano również odsłonięte fundamenty 
podpiwniczeń skrzydeł klasztornych. Kontynuowano badania claustrum na terenie przylega
jącym do północnej ściany kościoła. W  czterech eksplorowanych tu wykopach odsłonięto 
relikty fundamentu krużganka z przełomu XV i XVI w. oraz późnośredniowiecznego cmen
tarza przykościelnego. Dokończono również badania podwodne Jeziora Kościelnego. Dwa 
sezony tych badań dostarczyły przede wszystkim nowych danych na temat wyglądu przybrzeż
nej strefy jeziornej. Zarejestrowano kilkadziesiąt drewnianych pali, będących reliktem pomo
stu datowanego na podstawie badań dendrochronologicznych próbek drzew na okres od 
XIV do XVIII wieku. Uzyskano również dobrze zachowany zbiór szklanych naczyń zasobo
wych (w tym zachowanych w całości gąsiorów) datowany na XV1II-XIX wiek.

Warszawa-Stare Miasto
Skarpa Staromiejska

patrz: okres nowożytny

Wleń-Łupki, st. 1,
gm. Wleń, woj. jeleniogórskie

patrz: wczesne średniowiecze

Władyslawowo-Ostrowo, st. 12,
gm. loco, woj. gdańskie

patrz: neolit

WOJNICZ, st. 1,
gm. loco, 
woj. tarnowskie, 
AZP 105-65/1

grodzisko plemienne i kasztelańskie z wczesnego i późnego średniowiecza (X-XIV) 
wczesno- i późnośredniowieczna osada przygrodowa (X-XIV w.)

Nadzory inwestycyjne, przeprowadzone w maju i czerwcu przez mgr. Andrzeja Cetera 
(Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska PKZ w Tarnowie, sp. z o. o.). Finansowane przez 
inwestorów prywatnych. Nadzorami objęto powierzchnię około 2 arów, głębokość wykopów 
nie przekraczała 1 ,2 0  m.

W  wykopach fundamentowych przy ul. Jagiellońskiej i Warszawskiej zadokumentowano 
nawarstwienia nowożytne i średniowieczne w postaci grubych warstw osadowych oraz pozio
my moszczenia ulic faszyną i drewnem (XVII i XVIII w.). W wykopie przy ul. Zamoście uchwy
cono zewnętrzny stok fosy grodu kasztelańskiego z wypełniskiem o chronologii nowożytnej.

Materiały i dokumentacja przechowywane są na ul. Franciszkańskiej 9, 33-100 Tarnów. 
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Zeszytach Wojnickich". Badania będą kontynuo
wane.

WOJSZK1, st. 2, 
gm. Juchnowiec Dolny, 
woj. białostockie,
AZP 42-87/92

osada z przełomu neolitu i wczesnej epoki brązu 
osada późnośredniowieczna i nowożytna (XV-XVI w.)

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Dariusza Krasnodęb- 
skiego (Podlaska Ekspedycja Archeologiczna Instytutu Archeologii i Etnologii PAN). Kon
sultacja naukowa dr Zbigniew Kobyliński. Finansowane przez Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Białymstoku. Pierwszy sezon badań. Systematycznymi badaniami wykopalisko
wymi objęto obszar około 1,5 ara w pobliżu skarpy niszczonej przez Narew, ponadto rozpo
znaniem archeologicznym (wiercenia i sondaże) powierzchnię około 1 ha.

W  profilu skarpy uwidoczniła się ciemna warstwa oraz obiekty o głębokości do 1 m, za
wierające liczne fragmenty ceramiki. W środkowej części wykopu odsłonięto przebiegający 
po osi wschód-zachód pas ciemniejszej ziemi szerokości 3 m i miąższości około 30 cm, z wy
stępującymi licznie węgielkami drzewnymi, w którym znaleziono bogaty zespół ceramiki, kil
ka fragmentów żelaznych nożyków, przęślik gliniany i kamienne osełki. Od strony północnej 
obiekt ten ograniczony był płytkim rowkiem, na którego dnie odkryto ślady po gęsto wbitych 
palikach. Znaleziony na terenie stanowiska materiał ceramiczny (łącznie ponad 10 000 frag
mentów) był jednorodny. Przeważały cienkościenne naczynia, wykonane z bardzo dobrze przy
gotowanej gliny, wypalane na barwę ciemnoszarą. W  górnej części brzuśca zdobione były 
często dookolnymi rowkami. Wstępnie datować je można na XV-XV1 w. Znaleziono także 
kilkanaście zabytków krzemiennych, pochodzących z neolitu lub/(i) wczesnej epoki brązu,
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