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zasięgu występowania obiektów osadniczych pozwalają przypuszczać, że powierzchnia badanej osady 
wynosi ponad 1 ha. Dalsza kontynuacja badań pozwoli na określenie nie tylko całości jej zasięgu, lecz 
przede wszystkim na określenie jej chronologii i cech charakterystycznych zabudowy przestrzennej 
wraz z dużą ilością danych źródłowych (materiału zabytkowego) pozwalających na precyzyjne okre-
ślenie zajęć gospodarczych ludności. 

WICINA, st. 1, gm. Jasień, woj. zielonogórskie, AZP 65-10/1
osada obronna kultury łużyckiej (okres halsztacki)•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w terminie od 7 lipca do 6 września przez dr. Ada-
ma Kołodziejskiego (Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą 
w Świdnicy). Finansowane przez Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze 
z siedzibą w Świdnicy. Trzydziesty pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 3 arów. 

Badaniami objęto fragment wału, szukając miejsca przebudowy. Prace koncentrowały się w pół-
nocno-zachodniej części grodziska.

W latach ubiegłych stwierdzono, że istnieje odcinek zniszczonego, przypuszczalnie rozebranego 
wału oraz w dalszych partiach wał o innej konstrukcji i rozmiarach. Na tej podstawie można przy-
puszczać, że badane do tej pory w różnych miejscach odcinki wału były związane z przebudowaną już 
częścią umocnień obronnych. W północno-zachodniej części grodziska zachował się odcinek starsze-
go wału i miejsce jego przebudowy, przeprowadzonej po zniszczeniu osady obronnej. Po zewnętrznej 
stronie starszego wału odkryta została w 1996 r. droga zbudowana z grubych bali, umocniona z obu 
stron palisadą z dużych bali - istnieje możliwość, że jest to początek zabudowy bramnej w starszej 
fazie istnienia grodu. Badania podjęte w sezonie 1997 wskazują na słuszność sformułowanych wcze-
śniej hipotez zarówno co do przebudowy wału, jak i istnienia w jego części bramy do grodu - kwe-
stie te znajdą swe ostateczne rozwiązanie po uzupełniających badaniach w 1998 roku. Oprócz wału 
i drogi przebadano część majdanu przy wale, gdzie w latach 1994-1996 występowały wyraźne ślady 
produkcji brązu. Badania w 1997 r. dostarczyły dalszych dowodów tej produkcji - znaleziono między 
innymi około 300 ułamków form odlewniczych do odlewania drutu i kilka przedmiotów służących 
zapewne do odkuwania wyrobów, a także wiele kamieni ze śladami gładzenia. Określony został zasięg 
przestrzenny miejsca produkcyjnego. Dokładna analiza znalezisk wzbogaci informacje o rozmiarach 
i znaczeniu produkcji brązu w Wicinie.

Badania będą kontynuowane.

WIERZBOWA, st. 1, gm. Wartkowice, woj. sieradzkie, AZP 62-48/4
osada kultury trzcinieckiej (II okres epoki brązu)•	
cmentarzysko kultury łużyckiej (okres halsztacki C-D)•	
osada kultury pomorskiej (wczesny okres lateński)•	
cmentarzysko kultury pomorskiej (wczesny okres lateński)•	
osada kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski)•	
osada wczesnośredniowieczna•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w lipcu przez mgr. Jacka Błaszczyka (Insty-
tut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego). Finansowane przez Uniwersytet Łódzki. Dziewiąty sezon 
badań. Przebadano powierzchnię 375 m2.

Odkryto 31 grobów kultury łużyckiej (nr 132-162), chałupę kultury pomorskiej (nr 1), 12 jam 
osadniczych (nr 34-4) i palenisko kultury przeworskiej. Wśród grobów wystąpiły dwie formy po-
chówków: popielnicowe (29) i jamowe (2). Większość nie miała bruków kamiennych — występujące 
przy brukach kamienie nie tworzyły zwartych bruków, niekiedy na popielnicach znajdowały się poje-
dyncze kamienie. W kilku przypadkach popielnice ustawione były w jamach wypełnionych węglami 
drzewnymi, czasem nieopodal popielnic znajdowały się niewielkie owalne jamy, w przekroju niecko-
wate, wypełnione piaskiem z dużą ilością węgla drzewnego. Popielnice były w większości naczyniami 
o baniastych brzuścach, z wysokimi, stożkowatymi lub cylindrycznymi szyjkami, albo naczyniami 
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jajowatymi. Brzuśce popielnic, przeważnie silnie chropowacone, pozbawione były ornamentów, je-
dynie kilka naczyń zdobionych było ornamentem rytym, umieszczonym na styku brzuśca i szyjki. 
Niektóre naczynia zdobione były guzami. Wśród przystawek dominowały czerpaki i misy. Natrafiano 
również na naczynia miniaturowe (niektóre zdobione głęboko rytymi ornamentami geometryczny-
mi). Wszystkie odkryte groby datować można na okres halsztacki C-D.

Chałupa kultury pomorskiej miała kształt prostokąta o zaokrąglonych narożnikach, a w przekroju 
niecki zagłębionej w calec na około 70 cm. W narożnikach chałupy znajdowały się słupy. Wewnątrz 
znaleziono fragment łyżki glinianej, fragment paciorka szklanego, kości zwierzęce oraz kilkaset ułam-
ków ceramiki, w większości fragmentów brzuśców naczyń o powierzchni chropowaconej. Zrekon-
struowano jedno naczynie o baniastym brzuścu, chropowatej powierzchni, z wysoką stożkowatą szyj-
ką, oddzieloną od brzuśca rzędem okrągłych dołków. Na podstawie materiału ceramicznego obiekt 
ten można datować na wczesny okres lateński.

Jamy zaliczone do kultury przeworskiej miały owalne kształty i wymiary od 60 do 120 cm. Wy-
pełniska ich stanowił piasek o ciemnoszarej lub brunatnej barwie. Wewnątrz jam znajdowano liczne 
ułamki ceramiki oraz fragmenty kości zwierzęcych. Obiekty datować można na późny okres lateński 
i okres wpływów rzymskich.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego
Wyniki badań zostaną opublikowane w wydawnictwie „Acta Universitatis Lodziensis Folia Archa-

eologica”.
Badania będą kontynuowane.

WYSKOĆ, st. 2, gm. Kościan, woj. leszczyńskie, AZP 60-26/52
ślady osadnictwa kultury pucharów lejkowatych (neolit)•	
cmentarzysko kultury pomorskiej (okres halsztacki D — okres lateński C)•	
osada (?) z wczesnego średniowiecza (faza C-D)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzona jesienią przez mgr. mgr. K. Starzyńskiego, 
P. Świądra, i M.Wróbla (P.U. „Ferrum” Leszno-Trzebiny”). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon 
badań. Przebadano powierzchnię 9 arów.

Przebadano zagrożony obszar stanowiska, sprawdzono skarpy wybierzyska oraz wykonano sondaże 
w części wschodniej (w części północnej znajduje się pole uprawne, część zachodnia jest zalesiona). 

Obiekty odkryto jedynie w południowej partii stanowiska, u podstawy stoku doliny Rowu. 
W większości były one źle zachowane, uszkodzone w wyniku procesów erozyjnych oraz prac rolnych. 
Odsłonięto 24 obiekty: 15 ludności kultury pomorskiej, 2 wczesnośredniowieczne, 7 o nieokreślonej 
funkcji. Fragmenty 21 naczyń kultury pucharów lejkowatych odkryto na złożu wtórnym, w większo-
ści w obiekcie 12 (jama wczesnośredniowieczna). Materiał neolityczny (4 artefakty krzemienne) zna-
leziono ponadto w warstwie ornej i podglebiu. Z kulturą pomorską związanych było 14 grobów oraz 
palenisko. Groby stanowią południowo-wschodnią peryferię rozległego cmentarzyska, zniszczonego 
w partii środkowej (powierzchnia stanowiska wynosi około 3,5 ha). Odkryte pochówki to pochów-
ki jamowe, ciałopalne, popielnicowe. Trzy z nich miały skrzyniową konstrukcję jamy, która pokryta 
była kamiennym „płaszczem”. Pozostałe to pochówki jamowe, popielnicowe, z brukiem kamiennym 
nad jamą, która niekiedy miała lico obłożone kamieniami (quasi-komorę). Groby były głównie jed-
nopochówkowe, tylko sporadycznie dwu-, trzypochówkowe. Oprócz szczątków ludzkich rejestrowa-
no fragmenty kości zwierzęcych. Standardem było skromne wyposażenie zmarłych w przedmioty 
z materiałów nieorganicznych, zachowane najczęściej w zdeformowanej postaci. Były to fragmenty 
brązowych spiralek (w trzech grobach), fragment brązowej bransolety z graniastego drutu, kabłąk 
żelaznej zapinki/szpili z łabędzią szyjką (?), fragment żelaznej szpili, stopione paciorki z niebieskiego 
szkła, kamienny rozcieracz. W obiekcie 19 w konstrukcji skrzyni użyte zostały trzy żarna nieckowate 
(jedno na pokrywę, dwa na podstawę komory). Elementy wyposażenia odkryto w ośmiu grobach, 
w trzech odkryto więcej niż jeden element. Na podstawie analizy form naczynia możemy zaliczyć do 
grupy A wg Krzyżaniaka (naczynia gruszkowate, naczynia z wysoką szyjką). Jedną z trzech popielnic 


