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zabytkowyoh. Przeważajaoa ozęśó Inwentarza reprezentowana Jest 
przez oeramikę. Znaleziono liczne fragmenty naczyń z XII. XIII i 
XIY w. Formy XY-to. XVI i XYII-towieczne oraz kafle /renesansowe/ 
występują w mniejszej ilości niż w roku ubiegłym. Poohodzą głównie 
z badań powierzchniowych przeprowadzanych na majdanie.

Wśród znalezlonyoh zabytków na uwagę zasługują! srebrne mone
ty jagiellońskie, grzęzidła do sieoi. przęśliki gliniane, kamień 
Żarnowy, krzesiwo żelazne, noże. fragmenty miedzianej misy i tsw. 
"orzech", ożyli kościany element kuszy.

Wizna była nie tylko obiektem strategloznym, znana lest taKle 
jako punkt handlowy. Przekazy historyozne wielokrotnie wspominają 
o istnieniu wczesnośredniowiecznej drogi biegnąoej z Rusi przez 
Wlznę, w kierunku Wielkopolski 1 Pomorza. W XY-towleoznyoh śródłaoh 
jest kilkakrotnie mowa o mośole wlznańeklm przez Warew. oo potwier
dza używalność szlaku w średniowieozu. Postanowiono sprawdzić.czy 
dane historyozne mają swe odzwierciedlenie w terenie. Penetracja 
dawnyoh bagien zakońozyła się pełnym sukcesem. Odkryto kilka od
cinków grobli miejscami doskonale zaohowanej, miejsoami zniszczonej. 
Ustalono, że do budowy drogi użyto elementów drewnianych 1 plasku 
rzeoznego. W obrywaoh 1 w punktach gdzie groblę przeolnają staro
rzecza. widoozne są potężne drewniane słupy osadzone pionowo. Przy 
jednym z nich znaleziono fragment XIII-towieoznej pokrywki od garn
ka. Z uwagi na stałą dewastaoję konieczne Jest przebadanie układu 
konstrukoyjnego drogi. Prace na grodzisku zaplanowane zostały na 
kilka sezonów 1 mają być kontynuowane w roku 1969.
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Badania prowadził dr Jerzy Pyrgała. Pinanaował 
IHKM PAS. Pierwszy zazon badań. Grodzisko 1 osada 
wczesnośredniowieczna /XI-HI w./.

Badania zondaśowa przeprowadzono w dniach 23-26.TH. Grodzisko 
w dożyw stopnia snissosone i to zarówno wały. Jak 1 wnętrza. Sto
sunkowo najlepiej zaobowana Jest część obiektu porośnięta lasem.

Wykop o rosmlaraoh 2 m z 8 m, slokalosowany w pobliżu wewnę
trznej osęćel wzłu północnego,odsłonił prmwla Jednolitą warstwę 
kulturową dolnej partii wałui intensywnie osarną, sawllgoeoną war
stwą nlsokowstsgo sagłęblenla olągnąoego się wokół wału oras frag
ment warstwy wnętrsa grodziska. Uzyskany materiał to główni# cera
mika oras większa lloćol kamieni o bezładnej lokalizacji w warst- 
waoh kulturowyoh.

Wa podstawia materiału oeramioznego grodzisko można datować 
na n - n i  wiek. Bezpośrednio do grodziska przylega rozległa osada 
przygrodowa. Wależy podkreślić, że grodzisko jest w obwili obeonej 
intensywnie nlssosona prsas osoby prywatna.
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WŁOSZCZOWA - powiat patrz okres paleolitu i mezolitu

WOŁCW-PIOZKOKIOWICB patrz epoka brązu
pow. Wołów

WÓJOIOB, pow. Grodków patrz okras paleolitu


