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pia.aoayato-dwirow.go prawego braaga Warty, napra.oiw •tanówlaka 
1. w Oojóoiu.

T.goroosn. praoa ograniosyły .i, do przebadania tarana o
opowierzohni parunaetu m • Wykop dostarczył kilkuset wyrobów krze

mienny oh, zalegająoyoh we wepółozesnej próohnloy i osędolowo g ilu- 
wium piaaeozystym, którego górna ozędó uległa zniesoaeniUo Wóród 
wyrobów przeważają odłupki zaprawlakowe# odpadki 1 fragmenty wió
rów. Znaleziono także dwa rdzenie w typie dwuplętowyoh«

Odkryty Inwentarz etanowi częóó uezkodzęnej krzealenloy pra
cownianej, zapewne należącej do cyklu mazowezańekiego.

WŁOSZCZOWA, - powiat patrz okres paleolitu 1 mezolitu
Jędrzejów - powiat

WOJCICE, pow. Grodków Katedra Archeologii Polaki
Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie

Badania prowadził dr Bolesław Ginter, przy współudziale 
mgr Anny Dagnan 1 studentów archeologii Polski U.J. 1 
U.A.I1 • w Poznaniu. Finansował U.J. 1 W.K.Z, w Opolu* Trze
ci sezon badań. Stanowisko otwarte z okresu górnego paleo- 
lltui ćlady z okresu wozesnego drednlowleoza.

Stanowisko A położone jest na wysoozyinle lewego brzegu Hysy 
Kłodzkiej, na półnoo od wsi. Badania objęły obszar o powierzohnl 
ponad 100 m . Dostarczyły on. około 1 000 wyrobów krzemiennych, 
zalegających główni, w warstwie aollflukcyjnej, ekładająo.j ei.



8 gruboziarnistego piasku, żwiru« kamieni i głazów /do 0,9 a śred
nicy/. Część wyrobów znaleziono w ziemi ornej - współczesnej próch
nicy. Pojedyócze okazy zalegały w stropie plasków podścielających 
warstwę soliflukcyJną.

W materiale wykopaliskowym wyróżniono ponad 200 rdzeni i na
rzędzi krzemiennych, wykonanych z reguły z krzemienia kredowego 
bałtyckiego. Odkryto też pojedyhcze narzędzia z radiolarytu. Rdze
nie zróżnicowane są typologiczni /jedno- i dwupiętowe, a także ze 
zmiana orientacji/. Wśród narzędzi -rzeważają rylce. Znacznie mniej 
Bzą grupę st- owią formy tylcowe, najczęściej mikrograwety. Dorów
nują im ilościowo wiórowce. ustępują zaś drapacze /kilka okazów/.

Obok wyrobów krzemiennych, w obrębie wykopu odkryto kilkadzie
siąt fragmentów Kości zwierzęcych bez śladu obróbki, w tym ząb ma
muta. Interesującą rzeczą jest znalezienie paru rozlaaowanych gru
dek barwnika hematytowego.

Cs>y odkryty inwentarz raożnn zaliczyć do jednej z grup tzw. 
przemyo>ów wschodnlograweckich. Być może, najbliższych analogii 
należy szukać na terenie Koraw i Austrii.

Poza materiałami paleolitycznymi stwierdzono obecność Jamy 
z ceramiką wczesnośredniowieczna w wypełnlsku.


