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określić jako pochówki wielmożów, bądź nawet - królów Łia- 
kurii. Odkrycie to stawia w innym świetle dotychczasowe 
ustalenia dotyczące tzw.kultury Tanquasi.
TOMASZOWICE, gra.Wielka Wieś Muzeum Archeologiczne-woj.krakowskie w Krakowie
Stanowisko 1 - "Ostra Górka"

Badania prowadziły dr Ewa Rook 
i mgr Anna Ruszar /autorka spra
wozdania/ . Finansowało Muzeum 
Archeologiczne w Krakowie. Drugi 
sezon badań. Osada kultury len- 
dzielskiej.

Badaniami objęto południową część stanowiska. Za
łożono cztery wykopy w różnych punktach oaady, o łącznej 
powierzchni 200 . W trzech wykopach zlokalizowanych w
partii południowo-wschodniej badanego obszaru nie stwier
dzono istnienia obiektów o charakterze archeologicznym. 
.Natomiast w jednym z wymienionych wykopów, założonym w 
środkowej części stanowiska pod warstwą orną wystąpiła war
stwa czamoszarej, spękanej poligonalnie ziemi - przypusz
czalnie pozostałość utworu wodnego, z bardzo dużą ilością 
zalegającego w nim materiału archeologicznego, pochodzącego 
zapewne z rozmytych obiektów.

W czwartym wykopie zlokalizowanym w zachodniej 
partii osady odsłonięto ślady 5 obiektów - jam, kształtu 
nieckowatego bądź trapezowatego, przy czym dwie z nich by
ły częściowo zniszczone przez podobny utwór wodny, jak za
legający w części środkowej stanowiska.

Odsłonięte jamy miały, jak się wydaje, charakter 
gospodarczy. Wszystkie one zawierały na ogół niezbyt licz
ny materiał zabytkowy w postaci wyrobów krzemiennych, fragmentów naczyń glinianych, drobnych węgielków drzewnych i 
niewielkiej ilości polepy.

Cały materiał archeologiczny uzyskany w sezonie 
badawczym, pochodzący zarówno z warstwy ornej, utworów 
Y/odnych, jak i obiektów, jest jednolity chronologicznie 
i ν/iąźe się z kulturą lendzielską.

Materiał został złożony w Muzeum Archeologicznym 
w Krakowie.

Badania będą kontynuowane.
WOJSZE, gm. Czerwin Uniwersytet ’ùarszawskl
woj.ostrołęckie - Instytut Archeologii
Stanowisko 1 Badania prowadziły mgr mgr Dorota 

Górna i Joanna JCalaga. Finansował 
UKZ V/ Ostrołęce, licrwszy sezon 
badań. Osada otwarta. Kultura łu
życka i окгез wczesnośredniowieczny.
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Badaniami objęto południowo-wschodnią część sta

nowiska. Przebadano powierzchnie 110 raŁ· Odsłonięto 12 
obiektów, w tym: 7 z okresu wczesnośredniowiecznego i 3 
związane z kulturą łużycką.

Obiekty wczesnośredniowieczne to półziemianka o 
rozmiarach 3 x 4 m z zadaszeniem wspierającym się na słu
pach umieszczonych po zewnętrznej stronie obiektu; otwarte 
palenisko ułożone z polnych kamieni; jamy okrągłe w planie 
i nieckowate w przekroju pionowym. Wszystkie obiekty wko
pane były w warstwę twardej , spoistej gliny calcowej. Viy- 
pełnisko ich stanowiła intensywnie czarna, przemieszana 
ziemia z dużą zawartością węgli drzewnych, grudek polepy 
oraz drobnych kamieni często przepalonych.

Materiał ceramiczny występował masowo z X-XI wie
ku, sporadycznie natomiast ze starszych faz okresu wczesno
średniowiecznego - w wydzielonych obiektach. W półziemiance 
znaleziono doskonale zachowane nożyce żelazne, fragmenty 
szpili żelaznej i żelaznego noża oraz dwu przęśliki gliniane.

Osadę tę należy wiązać z grodem w Grodzisku, gm. 
Czerwin, oddalonym o 3 km, a datowanym na X-XI wiek.

Materiały do opracowania znajdować się będą w ma
gazynie ΙΛ Ui7, później u WKZ w Ostrołęce.

Badania będą kontynuowane.
WINNICA, gm.Połaniec Uniwersytet liarszawski
woj.tarnobrzeskie Instytut Archeologii
Stanowisko 1 - grodzisko "Okop",
Stanowisko 2 - osada przygrodowa

Badania prowadziła mgr Swa Twarow- 
ska /autorka sprawozdania/, konsul
tował prof.dr Jerzy Gąssowski. Fi- 
nansoYjała Dyrekcja Elektrowni "Po
łaniec" V/ Budowie. Ósmy sezon ba
dań. Grodzisko i osada przygrodowa 
2 połowa XI - druga połowa XIII w.

Stanowisko 1
Celem badań, kończących eksplorację grodziska w 

Winnicy, było dostarczenie brakujących danych odnośnie prze
biegu i. konstrukcji wałów grodu w ich północnej i północno- 
wschodniej partii /najbardziej zniszczonej przez budowę wa
łów przeciwpowodziowych/; ostateczne sprecyzowanie kształtu 
i wymiarów grodziska, jak również wyeksplorowanie w jak naj
większym zakresie wnętrza w jego części pomiędzy wałem 
przeciwpowodziowym a Czarną /część najbardziej narażona na 
zniszczenie/.

Dane uzyskane z 4 wykopów przecinających zachowa
ne partie podstawy wałów /część południowo-zachodnia wykop 
18, część północno-zachodnia wykop 17 i 19, majdan grodu


