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to wyniki spostrzeżeń в ubiegłego roku o koncentryoznyra, przy- 
wałowym rozlokowaniu zabudowy grodu.

Badania я Swieoiu n.Osą będą kontynuowane.

TULIGŁOWY, gm.Bokletnlca Uniwersytet Jagielloński
woj,prsenyskle Inatytut Archeologii

Badania prowadziła dr bab .Maria Oobolska· Finansował WKZ w Przemyślu. Treeoi sezon 
badań. Wielkie grodzisko wosesnośrednio- wleczne /7111 - XI w./.

Kontynuowano badania wykopaliskowe, konoentrując prac·
■ obrębię grodu właśolwego, *ał obwodowy wysoki 1,5®» zamyka 
przestrzeń zbliżoną do płęcloboku o powlersobnl około pół be· 
która, rozciągająca elę na poohyiośoi; spadek 16 и po owi 
północ - południ··

Ha majdani· wykonano 12 sondaży, przy pomocy któryoh starano sie uchwycić obaear największego zagęszczenia chat, odległości miedzy nisi oraz wyznaozyó tereny niezabudowan* w stosunku do wału północnego 1 wsohodnlego.
Ozęśó wykopów nawiązując do badań z 197? r. umożliwiła uzyskanie profili ciągłych po osi wsohÓd-zachÓd i północ-południe. Odkryto 5 chat, usytuowanych w środkowej partii majdanu.

W efekcie trzechletnich badań odsłonięto 13 chat co dało 
możność odtworzenie zabudowy majdanu. Domy przeoiętnie o wymiarach 4,5 * 5 m stały w luinyob rzędach na osi weobód - zaohód. Wszystkie miały otwarte paleniska usytuowane w jaaaoh w półnoonej ozęśoi budynku. Wejścia znajdowały się od południa· W ohacie nr 9 badanej w bieżącym roku palenisko wyłożone było kilkoma warstwami kamieni. Pięć zbadanych w tym roku domostw, stojącyoh w odległościach od 4 do 2 m, od siebie wraz в chatą 1/1975 stanowiły oentrum osady# Pozostałe domy były rozrzuoo- ne w kilku rzędaeh w odległości 6-8 m od siebie, na poziomych tarasaob sohodkowato opadających ku południu.

We wssystkloh wykopach przylegająoycn do wału nie stwier
dzono warstwy sieeskalnej. W stosunku do wału północnego chata 
3/77 stoi w odległości }i, a o ha ta 1/76 - 3,5 a. Półnoeno- wechodni narożnik grodu nie było eabudowsny· Hie wykluosone 
jest, że w wykopaoh 4 i 5/1977 ujawniono nikłe ślady najdalej ku wsohodowi wysuniętych budynków* Można hy wnosić, te wzdłuż 
wału wschodniego rozciągał» się wolna przestrzeń posostswlona ze względu na możliwe в tej strony połączenie z podgrodziem·

T chatach znaleziono wyroby żelazne· Z narzędzi najlicz
niejsze są noże, 7 sztuk, wszystkie z kolcem do rękojeści 1 
prostym tylcem* Liczne są fragmenty uprzęży oraz bron w postaci grotów do oszczepów i do łuku.
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Ж· uprsąd składają elf dwa wędzldł* Jednokabłąkow· в kółkaeil 
oni 2 wine kttka, oetroge s roibolialnjn> kolo·® orał podkowa odkryte w 197$ г* w waretwie aleeskalnaj obaty 4/77* Ogól
ne oeofey tek oerwniki Jak i wyrobów ielasaych poswalają ne 
podtraymanie obrono logi i grodu na VIII - fi wiek.

П Ш П ,  gmJBarosewo Polska Akademia Hankwoj *olestyńekle Instytutu Historii KulturyStanowisko 2 ”Rjrbaa»ówka" Materialnej Zakłed Bpoki
Metali

Beedaniaml kierował mgr Tadeusa Berezowski, 
odslał wslęllt mgr Daniel Лг*ушотк1«М,Кг*- kowiak /ryeowoiicaka/ i etudenoi ÖW. siodoy 
aeson baw. Oeada A -VII w./.

Oee*e *е**аао4м4&1о«1воапа, l**y »aobodnl* braagu Je- t i m  И м ,  pr«7 aabudowaiiiach Ûoepodaretwa Rybaokiego.
bytowy wytycao»« « tóajaoaeh, gdaie badani* geofifyoene ątwierdeifcy anooalie a atruktwrae górnych #»re** в!·«!· Praeba- li«» 47? «2. Odełooięto 11 obiektów, · tye J eapewae Oûharak- М Г М  ш1еа»йв1пув огав Θ o obaraktane eoapodareaym. Va wyroâ- 

ftUai« eaełueuja obiekt œieaakalxur 2/77. «jatavaeb 54ûoriaO ot*• proatekątnyeŁ »eryaaoh, ktdre odoiaały ßifl wyraźnie od jea*> 
ttOMłbep pliateu oaloow«go. Wypełnieko o «lążetoeol $0 от ββ- 
Ц л е ш к о Xi/ояа* frapwaty паовуй glinianych, ko4ol n ieraeoe, HWatbl polepy 1 frftgll draewnyolu Odkryto te * iktgv&t glinie- MfA ÀlMMkt tka«xiego i воAyfca èelaeaego.V ftftUi« «aaJdewała aie ai*w 1л lia jaaa BawleraJooa ».in. dat* wptiiiaaw fcaaienae. w ftaaiedatvle tyoh obiekt»« natrafiono na Ipoli·*· aaryey jeatr 4/77 w praakroju kflaiałtu g£«bokieJ nie- oki, o aiątasodoi *30 oa, oharakterysunącej się »aaxy* i Завво- bgąawrya aabarwieaiea. Jaaa ta aaffiarała nleliome i niewielkie 
tvé&mtf aaesŷ  i pr*e palony«£·kodo1. Dno wypeta laka anajdowałc ai$ aa Moatvia Mrlm i iłu, eała aa6 Jana usytuowana była po- aifday aoratwaai nieprsepoaacsalueJ gliny.

■a afcłoale «agdra* badano »ar·tnę kulturową в której uays- tamo po*a licmjrai fragaeataBi naeayd, a.in. fragnaat brąaowaj 
myfnwl kwaaoaatej, brąaoaa oroanaatowaa* blaaake» fragment brąeowej branaoleiy se E*rubianyrai koóoaai, aoiyfc àela*nj i •sitlany paciorek.

V oiapi eiedniu ееsonów sbadano łąosnie 1/3 oaady « tya'- 85 obiektów oraa war·twe kulturowy na skłonie wagóraa. Babrane ■ateriały powalają na dokonanie opracowania tego stanowiska.
Hie preewiduje eię dalezyoh badań*


