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WIELICZKA, pow. Kraków patrz okres lateński
1 średniowiecza

WIETRZNO-BANIA, pow. Krosno Zakład Archeologii Antycznej
Instytutu Historii Kultury 
Materialnej PAN

Badania prowadził doc. dr Jerzy Wlelowlejski. 
Finansował IHKM PAN 1 częściowo Muzeum w Rze
szowie. Drugi sezon badań. Osada z okresu 
wpływów rzymskich.

Kontynuowano badania rozpoczęte w 1959 roku przez mgr J. 
Janowskiego. Stanowisko znajduje się na wzgórzu pod lasem zwa
nym Grabina, na lewym brzegu rzeki Jaslołkl. Celem badań było 
wstępne rozpoznanie osadnictwa na przedpolu Przełęczy Dukiel
skiej, wzdłuż szlaku wiodącego na północ z biegiem Jaoiołkl.

2W obrębie trzch wykopów zbadano przestrzeń 156 m przeko
pując 93*75 ■? ziemi. Warstwa kulturowa jest płytka i zalega

naprzeważnie głębokości od 0,20 do 0,40 m. W wykopie I zbadano 
w całości duże palenisko czworobocznego kształtu o wymiarach 
0,40 x 0,40 m i głębokości do 0,70 m. Było ono wyłożone po bo
kach i od spodu kamieniami piaskowca. Wewnątrz znaleziono dużą 
ilość,węgla drzewnego 1 kilkadziesiąt fragmentów różnych naczyń 
lepionych ręcznie, w tym również naczyń zasobowych bez krezy, z 
ornamentem z linii falistych i poziomych. Od strony południo
wej do paleniska przylegała duża Jama przypiecowa, w przybli
żeniu prostokątna o wymiarach 3*90 x 2,30 m. Jej boki, zachód-
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ni 1 południowyi były obłożono kaalanlaal piaskowo«« • wypałnl- 
ako sawiarało duża llodol węgla draewnego. tao Jhay w najgłęb- 
ssya alajaou odpowiadało głąhokodol palanlaka. Oały oblokt« 
ktdrogo funkaoja nla Jest Jasna, aożna datowatf np drugą połową 
III lub IT w. W wykopią III obok fragmentów oeraalkl lepionej 
wystąpiło także nacsynla obtaccane a pdśnago okraau rayaaklego.

WŁOSZCZOWA - powiat patrs okraa paleolitu 1 neo
litu« Jędrsajdw - powiat

WOŁA WOKOWSKA, pow. Ordjeo Zakład Polskiego Atlaou
Arobaologlosnago IHDI PAW

Badania prowadslła agr Łudaiła Padarawaka-
Finansował IHKM PAW« Flsrwasy sason badań.
Kurhan a woaaanago okraau wpływdw rayaakloh.

W llpou 1968 r. /8 - 1J.TII./ prseprowadaono badania son
dażowa. Stanowisko to snana było w literatura« areheologioanaj 
Jako grodslako« figurowało rdwnlaż w kartotoo« grodaiok Zakładu 
PAA. Znajduje się ono w odlagłodoi ok. 1,5 ka w linii prootoj 
na HW od kodoioła w Ordjou. na łąc«, na prawya brsagu «trunyka 
wpadającego do »«oski Mąlnioy. Jaat to okrągła wanlesianla o 
niemal płaskiej powiaraohni, dr«dnioy gdrą około 14 a. u pod
nóża około 23 a, wysokodoi do 1,80 a. Od «trony aaohodni«J wi- 
doosne J«at tłaho aaanaoaona sagłęblenla. Jakby fosa, a aa nią 
rdwnlaż ałabo ryaująoy sią wał dłogodol około 30 a.

Prsaprowadaono dwa wykopy. Wykop I /15 ■ * 1*5 ■/ praooiął


