
Jan Gurba

Wożuczyn - Cegielnia, gm. Wożuczyn,
woj. zamojskie
Informator Archeologiczny : badania 10, 100-101

1976



- 100 -

WIERUSZÓW-PODZAMCZE, gm.Wieruszów Muzeum Archeologiczne 
woj.kaliskie Etnograficzne w Łodzo

Badania prowadziła mgr Irena Jadczykowa. Finansował 
WKZ w K aliszu . Czwarty sezon badań. Grodzisko kul
tury łużyckiej z okresu Hallstatt D.

Grodzisko położone w widłach rzek Niesób i Prosny jest najwięk
szym z dotychczas odkrytych w Polsce środkowej. Prace archeologicz
ne koncentrowały się we wnętrzu. Przebadano pas ziemi szerokości
2 ,5  m a długości 140 m, biegnący od wału do rzeki Niesób, wzdłuż osi 
krótszej połnocno-południowej.

Zarys warstwy kulturowel ty ł najczytelniejszy na głębokości 60 cm. 
Warstwa kulturowa nie stanowiła jednolitego ciągu, a najczęściej były to 
bardzo słabo czytelne jamy zawierające mocno zniszczony materiał c e 
ramiczny. Do najciekawszych zabytków należą: gliniana łyżka odlewni
cza, miska pokryta na całej swej powierzchni ornamentem paznokciowym 
oraz sercowaty grocik krzemienny.

M ateriał wykopaliskowy znajduje się w Muzeum Archeologiczne 
Etnograficznym w Łodzi.

Badania będą kontynuowane.

WOjCIESZYCE, gm.Kłodawa patrz
woj. gorzowskie średniowiecze
Stanowisko 4

WOŻUCZYN-CEC1ELN1A, gm.Wożuczyn Archeologiczny Ośrodek
woj. zamojskie Badawczo-Konserwatorski

w Lublinie

Badania prowadził doc.dr Jan Curba. Finansował WKZ 
w Zamościu. Pierw szy sezon badań. Osada otwarta kul
tury łużyckiej, okres halsztacki.

Badania wykopaliskowe prowadzono tuż nad eksploatowaną ścianą 
cegielni. Wykopem objęto obszar o powierzchni 180 m2, na którym odkry
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to pozostałości 11 jam zasobowych, w przybliżeniu gruszkowatych, kul
tury łużyckiej. Znaleziona na dnie jam ceramika datuje stanowisko na 
okres halsztacki.

M ateriały złożono w Katedrze Archeologii UMCS w Lublinie.

Badania zakończono.

WOLKA ŁAS1ECKA, gm.Bolimów Uniwersytet Łódzki
woj.skierniewickie Katedra Archeologii
Stanowisko 4

Badaniami kierował doc.dr Jerzy Krmieclńskl, prace pro
wadzili mgr Barbara Balke i mgr Tadeusz J.Horbacz 
/autor sprawozdania/. Finansował Zarząd Autostrad 
w W arszawie. Pierwszy sezon badań. Osada kultury 
łużyckiej z okresu halsztackiego.

Stanowisko położone jest na polu J.C asińskiego, w bezpośrednim 
sąsiedztwie zabudowań gospodarczych w/w, w odległości około 180 m 
na południowy-wschód od stanowiska 3 /cmentarzysko z !V-V okresu epo
ki b rązu /.

Warstwa kulturowa, znajdująca się tuż pod warstwą ziemi ornej, 
uległa na skutek orki silnym zakłóceniom; stąd też nte uchwycono śladów 
obiektów mieszkalnych bądź gospodarczych.

Natrafiono na - znacznie rozwleczone, zniszczone w górnej partii - 
nieckowate w przekroju palenisko. W obiekcie tym, znaleziono kilka fra g 
mentów ceramiki, węgle drzewne, grudkę żużla i małe fragmenty polepy. 
Nieduże, występujące na różnych poziomach kamienie nosiły ślady przepa
lenia.

Uzyskany materiał zabytkowy to przede wszystkim liczne fragmenty 
ceramiki /w tym kilka zdobionych/, kilka grudek polepy oraz 3 przeęśli- 
ki /1 zdobiony ornamentem pionowych k re sek /.

Ze względu na wyrywkowe rozpoznanie stanowiska /78 m2/ badania 
winny być kontynuowane.

ZABORCZE,gm.Przecław Muzeum Okręgowe
woj.rzeszowskie w Rzeszowie
Stanowisko 1

Badania prowadzili: dr Kazimierz Moskwa i Wojciech 
B lajor. Finansowało Muzeum Okręgowe w Rzeszowie.


