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układały s ię  w pasie stanowiącym przedłużenie wykopów ubiegłorocznych, 
natom iast wykop 15/78 został przesunięty ku wschodowi, tak , iż jego 
narożnik północno-zachodni nieomal stykał się  z narożnikiem  południowo- 
wschodnim wykopu 14/78, W wyniku tegoż przesunięcia wykop 15/78 
obejmował swym zasięgiem  obniżenie wału grodziska w jego częśc i połud
niowej sugerujące istnienie w tym m iejscu reliktów bram y pomiędzy 
niższym  członem grodziska, a członem wyższym -  aktualnie badanym 
m etodą wykopaliskową,

W'wyniku przeprowadzonej eksploracji we w szystkich wykopach 
badawczych osiągnięto calec w postaci jasno-żółtego piasku lub jasno- 
żółtej, mocno spłaszczonej gliny, stw ierdzając przy tym występowanie 
nawarstw ień kulturowych z okresu wczesnośredniowiecznego o dość 
zróżnicowanej m iąższości. Najpłycej zalegały one w wykopie 11/78 -  od 
ca 60 cm do ca 180 cm; najgłębiej sięgały w wykopie 14/78 » od ca 3lQ cm. 
W wykopach 11/78 do 14/78 warstwy wyraźnie opadały w kierunku wschód* 
nim, wyznaczając w partiach przy wałowy eh w nętrza obiektu ślady zabudo
wy m ieszkalnej grodu dookolnie otaczającej m ajdan tego członu, W wyko
pie 15/78, gdzie podobnie jak i w wykopie 14/78 zarejestrow ano najwięk
szą  m iąższość warstw kulturowych, natrafiono zapewne /w  św ietle w stęp
nej in te rp re ta c ji/n a  ślady wieży b ram nej z relik tam i bram y szczególnie 
czytelnymi w południowym profilu wykopu.

Uzyskano kilka tysięcy ułamków naczyń glinianych, kilkanaście 
przedmiotów żelaznych o raz  kości zw ierzęce. W św ietle tegoż m ateria łu  
potwierdza się  datowanie okresu użytkowania grodu w ijwieciu n .O są  na 
X-XII wiek.

Badania będą kontynuowane.

TULI GŁOWY, gm. Rokietnica Uniwersytet Jagielloński
woj. przem yskie Instytut Archeologii

w Krakowie

Badania prowadziła d r hab. M aria Gab ais ka. Finan
sował WKZ w Przem yślu . Czwarty sezon badań. 
Wieloczłonowe grodzisko wczesnośredniowieczne 
/VIII do XI w. / .

Badania na grodzisku przeprowadzono w południowo-wschodnim 
narożniku grodu o raz  w przyległej części m ajdanu. Wykop nr ΙΠ założo
no wzdłuż wału wschodniego, łącząc go z wykopami przy wale północnym. 
Na zbadanej p rzestrzen i odsłonięto 3 chaty, dwie jam y o raz  narożnik 
budynku pochodzącego ze s ta re  ze j fazy zabudowy grodu. Odsłonięty 
fragm ent był wgłębiony na głębokość 1 m w calec. Na najniższym  jego 
poziomie pojawiły s ię  ślady spalenizny, kości zw ierzęce i drobne m ało 
charakterystyczne skorupy ręcznie  lepione.
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T rzy  odkryte chaty nie odbiegają ani w ym iaram i, ani konstruk
cją od zbadanych w latach poprzednich chat fazy m łodszej. Całkowicie 
odsłonięta chata 1/78 m a wymiary 5, 5 x 5 m , w ejście od strony połud
niowej. W głębi,w narożniku północno-wschodnim w odległości 1, 3 m 
od ścian znajdowało się  palenisko wyłożone kamieniam i, elipsowate,
1 ,3  x 1 ,6  tn. Dwuwarstwowa wykładzina z dużych kamieni spoczywała 
na przepalonej ziem i. Chata 2/78 zachowana je s t fragm entarycznie. 
Palenisko o średnicy 1,75 wyłożone było kamieniam i w dwu warstw ach. 
Długość chaty wynosi 5 ,5  m. Stoi ona w odległości 7 m od wału wschód» 
niego. Najgorzej zachowana chata 3/78 leżała  w odległości 4 m od chaty 
1 /78, na południowym skłonie majdanu. Uchwycono zarys północnej 
ściany oraz ślad po ognisku w północno-wschodnim jej narożniku. P ły t
ka jam a paleniska zaw ierała węgle drzew ne, skupione przy dwóch kam ie
niach. Szerokość chaty wynosi około 5 m .

W efekcie dotychczasowych badań odsłonięto 16 budynków m iesz 
kalnych, ustawionych w luźnych rzędach, w znacznej od siebie odległości. 
W szystkie chaty m ają wejście od południa i ognisko w narożniku, Tylko 
trzy  paleniska wyłożone były kamieniam i, W pozostałych ognisko znajdo
wało s ię  w jam ie wgłębionej około 40 cm w calec,

WARSZAWA-WILANOW P .P  Pracownie Konserwacji
Stanowisko 13 "Pasieka" Zabytków Pracow nia A r

cheologiczno-Konserwatorski 
Oddział w W arszawie

Badania prowadziła m gr Hanna M łynarczyk, Finanso
wał Konserwator Zabytków m .s t .  W arszawy, T rzeci 
sezon badań. W czesnośredniowieczna osada otw arta 
typu wiejskiego /Х1/ХН - ΧΙΠ w. / .

Wykopy zlokalizowano we wschodniej części stanowiska. Celem 
badań było wyjaśnienie, czy odkryte uprzednio dwa obiekty łączą s ię  
ze sobą.

Eksplorowane obiekty występowały dość płytko, na głębokości 
20-35 cm od powierzchni ziemi w wielu wypadkach tuż pod w arstw ą hu
musu w żółtym calcowym piasku. Odkryto dalszych 15, Część z nich 
stanowiły relikty m ieszkalne, część jam y gospodarcze.

Wśród m ateriału  zabytkowego najliczniej reprezentowane były 
fragm enty ceram iki oraz kości zw ierzęce. Znaleziono p rzęś lik i,gliniane, 
szydła kościane, fragm enty obrobionych rogów, nóż żelazny o raz  bliżej 
nieokreślone fragm enty przedmiotów z żelaza.

W wyniku badań stwierdzono łączenie się  obiektów w jedną całość, 
co umożliwiło określić  kształt osady na planie zbliżonym do owalu.


