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M ateriały  zabytkowe 1 dokumentacja znajdują s ię  w PAK PKZ 
O /W arszaw a, ul. Czcionki 26,

P race  będą kontynuowane,

WIELICZKA patrz
woj, krakowskie okres wpływów rzym skich

WOJCIECHOWICE 
woj. kieleckie

WOJNOWICE* gm, Osieczna 
woj, leszczyńskie 
Stanowisko 2

patrz
okres wpływów rzym skich

Leszczyńskie Towarzystwo 
Kulturalne
Koordynator Badań A rcheo
logicznych w Lesznie

Badania prowadziła d r Dobrochna-Jankowska i  R aj· 
mund Madaj. Finansował Wojewódzki Zarząd Inwes
tycji Rolnych w Lesznie, Drugi sezon badań. Osada 
z okresu wczesnośredniowiecznego /ХИ-ХШ  w. j , 
cm entarzysko z okresu wpływów rzym skich.

Badania prowadzono w ram ach p rac  ratowniczych, w rejonie 
przyszłego zbiornika retencyjnego "Woniećć". P enetracja  powierzchnio
wa wykazała istnienie przy południowym skraju  jez io ra , starożytnego 
osadnictwa wielokulturowego, obejmującego obszar około 20 ha. P race  
archeologiczne skoncentrowano w południowej częśc i,

W trakc ie  dwu sezonów wykopaliskowych założono 22 wykopy, 
uzyskując dwa przekroje na osi W -E, Łącznie zbadano 66 arów.

Siady osadnictwa wczesno średniowiecz ne go, k tóre skupiało s ię  
w lekkim obniżeniu terenu , około 50 m od obecnego brzegu jez io ra . Była 
to osada o charakterze produkcyjnym, k tórej m ieszkańcy specjalizow ali 
s ię  w wytopie żelaza* Odkryto zespół palenisk i jam  przypaleniskowych, 
z dużą ilo śc ią  żużla 1 szlaki /re sz tk i dym arek  ? / ,  re sz tk i prostokątnego 
p ieca o glinianych ściankach o raz  kilka jam głębokich do 2 m o charakte
rze  zasobowym lub odpadkowym. Obiekty te  były osłonięte od strony  jez io 
r a  wałem kamiennym, W południowo-wschodniej części stanowiska zaob
serwowano również ślady drewnianych zagród, wykonanych w konstrukcji 
plecionkowej. Nie natrafiono natom iast naraz ie  na pozostałości żadnego 
obiektu o charakterze mieszkalnym*

M ateriał ruchomy pozwala ną datowanie osady na ХИ-ХШ wiek.
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Na tym samym teren ie  stwierdzono istnienie cm entarzyska 
z okresu wczesnorzym skiego /B j ,  B^/. Odsłonięto 4 groby popielnico« 
we, w tym jeden złożony z 10 naczyń z dwoma popielnicam i, wyposa
żony w grot włóczni* brzytwę żelazną oraz osełkę z piaskowca. Pozos
tałe  groby były uboższe, złożone z 1-3 naczyń i dostarczyły tylko s i l 
nie zdeformowany w ogniu fragm ent zapinki.

Badania będą kontynuowane.

WO U N
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Badania prowadzili d r Władysław Filipowiak 
i m gr Je rz y  Wojtasik. Finansował ШКМ PAN. 
Drugi sezon badań. Zabudowa przyportowa i u rzą 
dzenia portowe, średniowiecze i wczesne średn io · 
wiecze.

Przebadane zostały dwie warstwy kulturowe /VII i VIII/ pocho
dzące z wczesnego średniow iecza /d ruga  połowa XI do przełomu XI/XII 
wieku, W niektórych m iejscach obie warstwy zostały naruszone przez 
głęboko wkopane fundamenty średniowiecznych śpichlerzy. Na nieznisz
czonych połaciach odkryto pozostałości zabudowy, tj. domów, pom iesz
czeń gospodarczych, ulic i  p rze jść  między domami. Stwierdzono, że za* 
budowania wznoszono system em  między słupowym i prawdopodobnie 
zrębowym. Natrafiono także na ślady plecionych ścian być może z opło- 
towań. Nawarstwienia m ierzw y w pom ieszczeniach gospodarczych oraz 
znaczne ilości kości świni, krowy, konia, owcy, mówią o hodowli, zwła
szcza świń, na co wskazują żołędzie, którym i karmiono te  zw ierzęta,

W dużych ilościach wystąpiła ceram ika ,  przedm ioty i pół wyt
wory z takich surowców, jak róg, kość, żelazo, skó ra , drewno, szkło, 
tkaniny. W poszczególnych domach natrafiono na warstwy spalonych 
zbóż,na żarna kamienna, w paleniskach lub obok na fragm enty praż nic.

Nisko położone stanowisko opodal rzek i Dziwny o raz  duże opa
dy deszczu utrudniały prace.

Badania będą kontynuowane.
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