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WĄCHOCK patrz
woj.kieleckie wczesne średniowiecze

WENECJA, gm.Żnin 
woj. bydgoskie 
3tanowisko "M ost"

Państwowe Muzeum 
Archeologiczne 
w Warszawie

Badania prowadził mgr Wiesław Zajączkowski. Finanso
wało PMA w W arszawie. Pierw szy sezon badań. Most 
średniowieczny /XIV -XV w. / .

Badania miały charakter ratowniczo-rozpoznawczy. Wykop o po
wierzchni 50 m2 założony został na łące , na prawym brzegu rzeki Gą- 
sawki łączącej Jezioro Biskupińskie z Weneckim. Odsłonięto cztery 
nieregularne skupiska pall, które pierwotnie tworzyły "fila ty " mosto
we. Konstrukcje na przebadanym odcinku mają przebieg z południowego 
zachodu na północny wschód. Na podstawie znalezionych fragmentów 
ceramiki w znacznej ilości oraz innych zabytków można ten obiekt da
tować na XIV-XV wiek i łączyć z odległym o około 300 m zamkiem w 
Wenecji.

W północnej części wykopu natrafiono także na fragmenty c e ra 
miki kultury łużyckiej, rogową motykę oraz słabo zachowane, zwęglo
ne konstrukcje. Na dokładniejsze rozpoznanie tego odcinka nie pozwo
lił wysoki stan wód gruntowych,

Badania będą kontynuowane.

W1ECKO, gm .Czersk patrz
woj.bydgoskie wczesne średniowiecze

WŁOCŁAWEK 
Stanowisko "M iasto" 
ul.św .Jana

Uniwersytet Łódzki 
Pomorska Ekspedycja 
Archeologie zna

Badania prowadzono pod kierownictwem doc.dn Jerzego 
Kmiecińskiego, w terenie kierował dr Andrzej Nowa
kowski /autor sprawozdania/. Finansował Urząd Woje-
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wódzki we Włocławku. Pierw szy sezon badań. Budynki 
m iejskie. Średniowiecze i okres nowożytny.

Prace wykopaliskowe prowadzono na terenie Starego M iasta 
lokując wykop, o wymiarach 7 ,5  x 5 m, na ul. ś  w. Jana, w pobliżu 
średniowiecznego rynku oraz kościoła fam ego.

Celem badań było stwierdzenie stratygrafii i chronologii osad
nictwa w tym rejonie miasta a także zbadanie, czy Istniało ono przed 
momentem lokacji w XIII wieku.

W wykopie odsłonięto resztki fundamentów kamiennych domu mlesz 
kalnego z 2 połowy XVIII wieku, w którym znaleziono resztk i pieca i 
podłogi glin iastej. M ateriał ruchomy stanowiła ceramika, fragmenty 
kafli oraz drobne przedmioty żelazne. Nawarstwienia z XVI-XVII wie
ku zostały zniszczone w czasie budowy wspomnianego budynku. Poni
żej na głębokości około 3 ,5  m natrafiono na drewniane konstrukcje u li
cy, a także urządzenia kanalizacyjne /ru ry / z XV wieku. Z powodu 
znacznego nawilgocenia warstw elementy organiczne zachowały się 
w sposób bardzo dobry. Odkryto fragmenty ceramiki, przedmioty skó
rzane, kości zwierzęce.

W momencie składania sprawozdania prace trwały 1 nie dotarto 
do calca, stąd brak znajomości rodzaju i chronologii nawarstwień 
starszych .

Prace będą kontynuowane.

WOJC1ESZYCE, gm.Kłodawa Muzeum Okręgowe
woj.gorzowskie w Gorzowie Wlkp.
Stanowisko 4

Badania prowadził mgr Tadeusz Szczurek przy udziale 
Stanisława Sinkowskiego. Finansowało Muzeum Okrę
gowe w Gorzowie Wlkp. Drugi sezon badań. Skarb mo
net /XIII w. / .

Badania kontynuowano w celu pozyskania wszystkich monet za
legających jeszcze w ziemi oraz uchwycenie kontekstu archeologicz
nego, w jakim został zdeponowany skarb. Założono wykop 111 o wy
miarach 4 ,2  x 3 ,8  m i głębokości 1 m przylegający do wykopu II z 
1975 r . i częściowo go obejmujący.

Badania dostarczyły 38 monet - denary, obole, brakteaty gu
ziczkowe pomorskie, brandenburskie i meklemburskie. Jeden egzemp


