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ny kamiennej.
Materiał archeologiczny1 uzyskany w trakcie prao wykopalisko

wych jest nadzwyczaj ubogi. Poza uzyskanymi 0 pochówkami szkiele
towymi, 1 ciałopalnym i naczyniem-popielnice o charakterystycznym 
dla początków XII wieku kształcie 1 ornamencie uzyskano tylko 3 
zachowanych fragmentarycznie noży żelaznych, z czego 2 przy szkie
letach, 2 fragmenty nieokreślonego przedmiotu żelaznego 1 kilka 
małyoh ułamków ceramiki.

Tegoroczne prace wykopaliskowe doprowadziły do oałkowitego 
przebadania wczesnośredniowiecznego omentarzyeka kurhanowego na 
stanowisku 1 .

JADOWHIKI, pow. Brzesko Muzeum tup Krakowskich
w Wieliczoe

Badania sondażowe prowadził mgr Antoni Jodłowski 
w maju 1966 r. Finansowało Muzeum Żup Krakowskich 
w Wieliczce. Pierwszy sezon badań. Grodzisko z pod
grodziem wczesnośredniowieczne /IX-poł.X w./.

Wczesnośredniowieczne grodzisko położone jest na wzgórzu 
"Bochenleo”, w odległości 3 km w kierunku południowym od szosy 
Kraków-Tarnów. Jest to oyplowate zakończenie grzbietu górskiego, 
oiągnącego się równoleżnikowo, które stanowi północną granicę Po
górza Karpackiego. Długość obiektu wynoei 380 m, a największa 
szerokość 203 «•

Gród właściwy usytuowany jeot w zachodniej części wzgórza 1 
posiada kształt nieregularnego owalu o wym.200 x 113 m. Otoczony 
Jeat podwójnymi wałami okrężnymi, orzy czy^ wał drugi obejmuje
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również obszerne podgrodzie o wym.140 x 133 m, pjtaylegająoe do 
grodu właściwego od strony wschodniej* Z ukształtowania terenu 
wynika» że od 3trony zachodniej znajdował się Jesąoze wał trzeci» 
który uległ oałkowitemu zniszczeniu*

V celu bliższego rozpoznania chronologii grodu założono trzy
2wykopy o łącznej powierzchni 40 m oraz kontrolowano wykop IV, wy

konany pod ełup sieci elektrycznej na wale podgrodzia* W wykopach 
nie stwierdzono warstwy osadniczej, a nieliczne zabytki ruchome 
wystąpiły jedynie w wykopaoh nr II i IV. Są to drobne fragmenty 
naosyń wykonanyoh z gliny z domieszką średniozlarnlstego piasku» 
górą słabo obtaozane na kole garncarskim* Brzegi posiadały łagodne 
wygięcie na zewnątrz» zaś na brzuścu zdobienie w postaci ornamentu 
poziomych linii rytyoh* Ceramika tego typu pozwala datowad wstąp
nie g-ód wielodzlałowy w Jadownlkach na IZ-poł*X w*

JAK3ICB» pow. Inowrocław patrz ckrea halsztacki

JAHISZKWO, pow* Tozew Muzeum Archeologiczne w Gdań
sku, Konserwator Zabytków Ar
cheologicznych woj# gdańskiego*

Badania prowadziła mgr Blżbleta Kuszewska* Finan
sował WKZ w Gdańsku* Drugi sezon badań* Grodziako 
wczesnośredniowieczne /H-XI w*/*

Badania /25*VII - 20.VIII/ stanowiły kontynuacją prac ratow
niczych podjętych w 1 9 6 6 r. na grodzisku wczesnośredniowiecznym»


