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humusu. Z przyczyn technicznych niemożliwa była eksploracja całych obiek tów; oczyszczono i udo-
kumentowano tylko ich przekroje oraz dokładnie zebrano mate riał wyrzucony na hałdy.

Wśród zinwentaryzowanych obiektów wydzielono: półziemiankę, 2 ja my zasobowe i 3 ja my go-
spodarcze. Z zabytków ruchomych wystąpiły fragmen ty garnków, czarek, czerpaków i placków oraz 
duże ilości grud polepy.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Badaniach Archeologicznych na Górnym Śląsku i zie-
miach pogranicznych w 1997 roku”, s. 83-86.

TRUSKOLASY, st. 8, gm. Wręczyca Wielka, woj. częstochowskie, AZP 85-45/-
cmentarzysko birytualne kultury łużyckiej (IV-V okres epoki brązu)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w sierpniu przez mgr Renatę Abłamowicz 
(Koło Naukowe Studentów Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego). Finansowane przez PSOZ 
w Częstochowie. Trzeci sezon badań. Przebadano powierzchnię 140 m².

W bieżącym sezonie odkryto 23 obiekty archeologiczne (nr 17-38), w tym: 18 grobów, 1 palenisko 
i 4 obiekty nieokreślone. Wśród grobów zarejestrowano obecność: 8 pochówków szkieletowych, 4 
popielnicowych, 4 bezpopielnicowych, 1 „popielnicowo-bezpopielnicowy” i 1 ciałopalny zniszczony. 
Większość obiektów zaopatrzona była w konstrukcje kamienne a jeden grób szkieletowy posiadał 
także ślady konstrukcji drewnianych. Między kamieniami bruków często odkrywano fragmenty ce-
ramiki. Jamy grobów szkieletowych usytuowane były w przybliżeniu wzdłuż linii północ - południe, 
a przystawki najczęściej znajdowały się w części południowej, tj. przy głowach zmarłych. Funkcję 
popielnic pełniły najczęściej naczynia wazowate. Tylko w jednym przypadku był to garnek nakryty 
misą. Groby ciałopalne, poza dwoma wyjątkami, nie zawierały przystawek. W grobach nr 27 i 29a 
odkryto po jednym naczyniu. Groby szkieletowe zawierały zazwyczaj większą ich ilość (od 3 do 7). 
Były to garnki, misy, czerpaki, kubki i czarki. W obiekcie nr 22 odkryto grzechotkę o kształcie zbliżo-
nym do walca. Groby były ubogo wyposażone w przedmioty metalowe; jedyne odkryte przedmioty to 
zawieszki i guziki brązowe. Licznie natomiast wystąpiły wyroby krzemienne. Na uwagę zasługuje tu 
odłupek w oprawie skórzanej odkryty w grobie nr 35. 

Wśród znalezisk luźnych najciekawsze przedmioty to: rożek i grzechotka baniasta z uchwytem 
zdobiona ornamentem plastycznym na największej wydętości.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ oraz w Muzeum Okręgowym w Częstocho-
wie.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Śląskich Sprawozdaniach Archeologicznych”.
Badania będą kontynuowane.

Tur Dolny-Busina, st. 3, gm. Michałów, woj. kieleckie - patrz: wczesna epoka brązu

Wełtyń, st. 53, gm. Gryfino, woj. szczecińskie - patrz: wczesna epoka żelaza

WIELKA WIEŚ, st. 16, gm. Wojnicz, woj. tarnowskie, AZP 105-65/59
osada otwarta z epoki brązu•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w sierpniu przez mgr. mgr. Pawła Valde-
Nowaka i Pawła Madeja (Instytut Archeologii i Etnologii PAN Oddział w Krakowie). Finansowane 
przez PSOZ. Drugi sezon badań. Przebadano powierzchnię 100 m2.

Stosunkowo liczny materiał ceramiczny i krzemieniarski został odkryty w 5 obiektach i warstwie 
ziemi ornej. W zdobieniu ceramiki przeważają układy żłobków, nacięć i guzów.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Pracowni Archeologicznej Instytutu Archeologii 
i Etnologii PAN Oddział Kraków-Igołomia.

Wyniki badań zostaną opublikowane w czasopiśmie „Acta Archaeologica Carpathica”. 
Badania nie będą kontynuowane.
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Wierzchuca Nagórna, st. 3, gm. Drohiczyn, woj. białostockie - patrz: młodszy okres przedrzymski - 
okres wpływów rzymskich

WOJNICZ, st. 3, gm. loco, woj. tarnowskie, AZP 105-65/20
osada z epoki brązu•	
osada kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich)•	
osada wczesno- i późnośredniowieczna•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 17 września do 10 październi-
ka przez mgr. Andrzeja Ceterę (Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej w Wojniczu). Finansowane 
przez PSOZ. Pierwszy sezon badań.

Stanowisko położone na wyodrębnionej formie terenowej, na lewej terasie Dunajca, około 250 
m na zachód od wałów grodziska, jest w znacznym stopniu zniszczone i zagrożone rozwijającą się 
zabudową. Założono 4 wykopy: nr I-III we wschodniej, stokowej części stanowiska, IV na kulminacji 
cypla. Łącznie przebadano powierzchnię 1 ara.

W wykopach nr I-III uchwycono 3 poziomy akumulacji warstwy kulturowej: średniowieczną, 
wczesnośredniowieczną i kultury przeworskiej. W wykopie I odsłonięto i wyeksplorowano obiekt nr 1 
o charakterze bruku, datowany na XIII-poł. XIV w., oraz jamę (2/97) wypełnioną materiałem kultury 
przeworskiej z wczesnego okresu wpływów rzymskich. W wykopie IV wystąpiło 8 obiektów – ich stro-
py odsłonięto na głębokości 40 cm, natomiast maksymalne zagłębienie sięgało 200 cm. Stanowisko 
ma charakter wielowarstwowy, co wymuszało stosowanie stratygraficznej metody eksploracji obiek-
tów. Obiekty nr 7, 7A, 8, 12, datowane na schyłek wczesnego średniowiecza, wkopane były w obiekty 
kultury łużyckiej o charakterze jam. Obiekt nr 11 był półziemianką mieszkalną z dwoma poziomami 
użytkowymi, do której prowadziło wejście w formie „korytarzyka” i drążonych w lessie stopni. Obiekt 
ten datowany jest na wczesną epokę brązu, prawdopodobnie wiązać go można z kulturą mierzanowic-
ką. Obiekty ze schyłku wczesnego średniowiecza tworzyły wyraźne skupisko, może rodzaj zagrody. 
W obiektach nr 7 i 7A, pod ich poziomami użytkowymi, znajdowały się charakterystyczne jamy piw-
niczne, w przekroju gruszkowate, z wypalonymi ściankami.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Wojnickiej w Wojniczu.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Zeszytach Wojnickich”, nr 1, 1998 r.
Badania będą kontynuowane.

ZAGÓRZYCE, st. 4, gm. Kazimierza Wielka, woj. kieleckie, AZP 98-62/- 
osada kultury pucharów lejkowatych (neolit)•	
osada kultury mierzanowickiej, faza wczesna (wczesna epoka brązu)•	
osada kultury trzcinieckiej, faza klasyczna (starsza epoka brązu)•	
osada kultury łużyckiej (V okres epoki brązu - okres halsztacki, faza D)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone we wrześniu i październiku przez mgr. Jac-
ka Górskiego (Muzeum Archeologiczne w Krakowie). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon ba-
dań. Przebadano powierzchnię 625 m².

Badania objęły teren częściowo wyeksplatowanej „dzikiej” piaskowni. Ponieważ warstwa piasku 
nie była zbyt miąższa, na dość równym dnie wybierzyska (na głębokości od 50 do 80 cm) zauważono 
ciemne plamy ziemi. Po oczyszczeniu terenu wyróżniono 9 obiektów archeologicznych. Ponieważ za-
chowały się tylko części przydenne trudno jest określić ich pierwotny kształt. Udało się ustalić przyna-
leżność kulturową 8 jam (3 przynależą do kultury pucharów lejkowatych, 1 do kultury trzcinieckiej, 4 
do kultury łużyckiej). Z powierzchni stanowiska i kilku niewielkich piaskowni zebrano bardzo liczne 
zabytki wymienionych kultur oraz ceramikę typową dla kultury mierzanowickiej. 

Materiały przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Krakowie, dokumentacja w PSOZ 
w Kielcach.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Sprawozdaniach Archeologicznych”.
Badania będą kontynuowane w miarę potrzeb.


