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M a O k ó H K A ,  Muzeum Okręgowe w Bsessowie
pow. Przeworsk

Badanie prowadził dr Jerzy Wielowlejskl prsy współudzla- 
la dr Jeraege Kolendo, w okroaie od 8 do 30.VIII, finansowało 
Muzeom Okręgowa w Bseasowle.

Kontynuowano ratowniose badania oaady a okresu rsyuoklego 
1 wozeanego średnlowieosa na stanowiska 2 w Maókśwoe, Prseba- 
dano obszar o powlarsobnl 1,05 ara.

V obrębia wykopu XXII, wzdłuż skarpy plainloy zbadano 
pas sleol dług. 25 u 1 szor. 2,5 u, który w ozęóol południowej 
poszerzono do 5 u. f półnoonej ozęśol wykopu eksplorowano 
warstwę -Oleunoj slsul w foralo wgłębionej w żółty leoe ao- 
ozewkl dług. ok. 22 Jej górne wypełnloko do głęb. ok. 0,70 
-0,80 u stanowiła zleula ozaraa z liosnyui fraguentaul oerasi
ki wosesnośrednlowleoznej i siwej oraz naosyrf saaobowyoh z 
późnego okresu rzymskiego. Hlżej, do głęb. 2,50 a zalegała 
zlania brunatna lub jasnobrnnatna s przewagą oeraaikl siwej, 
fragmentów trseoh naozyd sasobowyoh i oeraaikl lepionej ręos- 
nie z okresu późnorsyaskiego nad fragmentami oeraaikl wcsesno- 
średniowleoznej. Ba styku warstw ozamej 1 brunatnej' znale
ziono saohowane w oałośoi nożyoe żelazne, a na głęb. 1,10 u 

denar Wespasjana z r, 72. Ha oałej badanej przestrzeni znale
ziono dużą ilośó kośol zwiersęoyoh.

V południowej ozęśol wykopu w sąsiedztwie pslenlska odkry
tego w r. 1966 stwierdzono duże iiośol fragmentów oeraaikl z 
okresu wozeanośredniowleoznego, którą można datować na VI-VIIw. 
Znaleziono także snaosną ilośó kośol zwiersęoyoh, grud rudy,
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iażla i polepy.
Dla zbadania wschodniej ozęóol Jazy wldniejąoej w skar

pie piaśnioy założono wykop XXIII. Jama głęb. 1,50 rozszerzała
się ku dołowi osiągejąo dług. 2,40 ot na głęb. 1,10 a. Odkryto
ta szereg fragmentów oeramiki, pół przęśllka 1 koóol zwierzęoe.

Z awagi na możliwość uohwycenla korelaojl pomiędzy koóoem 
okrasa rzymskiego i poozątkiea wczesnego średnlowleoza stano
wisko 2 powinno być dalej badane,

M A J A O Z B f I O B  , Zakład Arobeologll Polski
pow, Sieradz Środkowej IHKM Pa8

Badania prowadziła doo.dr Janina Eamlóska, finansował 
IHKM PAN.

Stwierdzono drogą wykopaliskową istnienie warstwy kultu
rowej, grubości ok. 40-50 om, związanej z dość snaozną osadą, 
usytuowaną na skarpie trzeoiej terasy w pobliżu koryta farty. 
Badania miały oharakter zwladowosy. Poznany fragment osadni
czy można datować na XII - XIII wiek.

V I 8 0 H 0 V Konserwator Zabytków
Arobeologioznyoh w Krakowie

Badania prowadzili mgr Adam Krause 1 mgr Alina fałowy, 
w okresie 21 - 29«VII., finansował 4KZ w Krakowie.


