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Ogółem odsłonięto 8 obiektów -  jamy. Nie znaleziono nic co można 
byłoby wiązać z pochówkami /w sezonie 1970 odkryto trzy Bzkielety ludz
kie: kobieta, mężczyzna i dziecko/* Materiał wykopaliskowy pochodził 
bądź z jam produkcyjnych lub mieszkalnych i potwierdził raz jeszcze 
wielckulturowość stanowiska. Większość materiału ceramicznego, przy 
stosunkowo ubogim materiale kostnym, chronologicznie m ieściła s ię w sz 
roko pojętych ramach wczesnego średniowiecza. Pozostałe fragmenty na
czyń są łużyckie. Obiekty -  jamy dostarczyty materiału jednorodnego /ja
my 1, 2, 3, 4, 6 - wczesnośredniowieczne, jamy 7, 5, 8 -  łużyckie/.

Warunki glebowe i geologiczne potwierdziły doświadczenia ubiegłych 
sezonów badawczych. Warstwa ziemi ornej we wszystkich wykopach mają
ca m iąższość 25-30 cm albo przechodziła w warstwę kulturową o gru
bości 35-50 cm /wykop 2/80/ i 20 cm,albo w ogóle nie stwierdzano je j 
obei iiści /Wykop 1/80/.

Z zabytków wydzielonych należy wymienić: szydła kościane, rozc ie - 
racze kamienne, osełki z drobnoziarnistego piaskowca. Interesujące jest 
znalezisko glinianej łyżki odlewniczej /Jama 1/80/ złożonej obok kamieni.

Łącznie w ciągu trzech sezonów przebadano 430 m2. Wyniki prac 
wskazują na intensywne zróżnicowanie zasiedlenia północnego brzegu Je
ziora Weneckiego.

Prace wykopaliskowe będą kontynuowane.
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Badania prowadził mgr Jacek Błaszczyk, 
Finansował WKZ w Sieradzu, Drugi sezon 
badań. Osada kultury przeworskiej /późny 
okres lateński/, osada wczesnośredniowiecz
na /XI-XII w, /,

Badaniami objęto obszar o powierzchni 100 m2, W założonym wy
kopie odkryto jedynie kilka dołków słupowych ułożonych w jednym rzę 
dzie, W zdjętej warstwie wystąpiła licznie ceramika kultury przewor
skiej z późnego okresu lateńskiego oraz ceramika wczesnośredniowiecz
na /XI-XH w. /.

Badania będą kontynuowane,

WIŚLICA 
w oj. k ieleckie 
Stanowisko - grodzisko

Badania weryfikacyjne prowadzili mgr mgr Do
rota Górna, Joanna Kalaga i Zbigniew Pianow- 
ski /autorzy sprawozdania/. Finansował WKZ 
w Kielcach, Chronologia: X -xm /X IV  w.
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