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dzlaka. V wymienionym czasie przebadano wał IV, fosę 1 wał III. 
Długość wykopu wynosiła 20 m a szerokość 2 m.

V wyniku badań okazało się, że grodzisko powstało na tere
nie osady którą na pcdetawle oeraolkl datować można na wiek V, 
ewentualnie na początek wieku VI. Pozostałością osady jest 
warstwa kulturowa, o poziomym układzie, rysująca się wyraźnie 
w profilu przekopanyoh wałów. Między tymi wałami znajduje się 
fosa, która przezywa tę warstwę. Miąższość warstwy, jak również 
nasycenie jej oeramlką, wzrasta w kierunku środka grodziska. 
Stratygrafia pozostałych warstw jest również zadowalająco czy
telna 1 nlozym nie zakłócona.

U podstawy wału IV od strony wewnętrznej znajduje się umoo- 
nienle z faszyny. Natomiast przeciwległy brzeg wału III (rów
nież podstawa) zabezpieczony jest nie tylko faszyną leoz dodat
kowo przykrywająoyml ją dość szerokimi, płaskimi palami o ukła
dzie równoległym do stoku wału.

Zarówno na powierzchni przekopanyoh wałów jak 1 warstwach 
położonyoh ponad warstwą datowaną na V- VI wiek nie znaleziono 
młodszej oeramikl.

V I N N  I O A , Zespół Badań nad Polskim
pow. Staszów Średniowieczem 0.’./. i P.W.

Badaniu prowadził dr Jerzy Okuli oz, finansował Zespół.

Badania sondażowe na zniszczonym przy sypaniu wałów prze
ciwpowodziowy oh grodzisku "Okop" w Winnicy koło Połańca rozpo
częte były w 1966 r. W 1967 r. dokonano przekopu przez częśolo-
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wo zachowany wał grodziska 1 środkową część majdanu, u. zyskująo 
po obu stronach wykop szerokości 2 m 1 długośol 80 m. Częśolowo 
zaohowany układ atratygrafiozny na wala 1 w fosie pozwolił usta
lić, że Istniały tu trzy fasy umoonleć obronnyoh*

Umocnienia pierwszej 1 trzeciej fezy uległy pożarom) stan 
zachowania owych warstw pożerowyoh nie pozwala na odczytani# 
charakteru konstrukoji obronnych* Umocnienia fazy Ii-ej czytel
ne w przyziemnej częóol wału, Jako ślady zbutwiałych belek - 
konstrukcji izbioowych, Izbloe szerokośol 4 m ustawiane były 
jedna koło drugiej, tak, że po stronie zewnętrznej odstęp mię
dzy nimi był większy niż po wewnętrznej^stronie wału* Pozwalało 
to utrzymać krzywiznę przebiegu wału* Izbioe wypełnione były 
gliną i podeypane stromą bermą* Na majdanie grodziska w jego 
oentralnej partii, stwierdzono całkowite zniszczenie nawarstwiać 
wozesniśredniowleoznych przez osadnlotwo z XVI-XVII w* Bliżej 
wału zaś zachowała się warstwa »ozesnośrednlowleozna* Odkryto 
tam ślady przyziemi dwóoh domów, wgłębione paleniska i jamy 
zasobowe*

Na podstawie odkrytych tu zabytków (esowaty kabłączek 
skroniowy, kłódka) 1 oeramikl można sądzić, że gród w Winnioy 
funkojonował w czasie od początku XI w* do połowy XII w* Osady 
podgrodowe rozrzucone były zapewne na kępach ponudzalewowyoh 
doliny Msły u ujeola rzeki Czarnej* Obecnie owe kępy nie ist
nieją poza jedną zwaną "Stare Domy", gdzie występuje wozeeno- 
średniowleozna warstwa kulturowa*

Zespół osadnlozy w Winnicy to zapewne dawne ozoło teryto
rium kasztelanii połanieckiej*


