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żowych o łącznej powierzchni 36 m2 natrafiono w obrębie warstwy o r
nej na ceramikę z okresu wpływów rzymskich oraz wczesnośrednio
wieczną, wśród której wyróżniono kilka grup: ceramikę lepioną bez 
użycia koła garncarskiego, datowaną na w, VIII lub początek IX w ., 
oraz ceramikę obtaczaną sprzed X  w. i późniejszą datowaną najpóź
niej na w, XII, W obydwóch wykopach wystąpiła warstwa kulturowa, 
o m iąższości około 20 cm, datowana ceramiką na w, X-XII. Warstwa 
jest częściowo zniszczona w stropie przez orkę, zaś dolna je j partia 
jest zaburzona przez liczne zagłębienia pokorzeniowe. Stanowisko jest 
intensywnie niszczone przez orkę i procesy denudacyjne i z tego wzglę
du wymaga pilnych eksploracji.

Badaniami tegorocznymi objęto ostatni fragment nie przebadanej 
jeszcze  części cypla osadniczego, położonego nad starorzeczem Pilicy, 
tuż obok klasztoru w Sulejowie,

Znaleziono kolejne, dwie jamy osadnicze, o wymiarach w rzucie 
płaskim 2 x 3 m. Jamy te zawierały małe drobiny węgli drzewnych, 
przepalone kamienie, polepę, ułamki naczyń glinianych, 3 przęśliki 
gliniane, 6 noży żelaznych, gwoździe żelazne, 2 haki żelazne. Wszyst
kie te zabytki datowane są na X-XU w. Należy w tym miejscu dodać, 
że w reku ubiegłym znaleziono w niektórych jamach materiał zabytko
wy ze starszych faz wczesnego średniowiecza z VU-IX wieków.

Efektem ubiegłorocznych oraz tegorocznych prac było znalezienie 
w Sulejowie-Fiaskach wczesnośredniowiecznej osady produkcyjnej,której 
mieszkańcy zajmowali się wytopem i dalszą obróbką żelaza.

Badania będą kontynuowane.

SULEJÓW-PIASKI, gm, Sulejów 
woj, piotrkowskie 
Stanowisko 4

Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne 
w Łodzi

Badania prowadził mgr Mieczysław Góra, 
Finansował WKZ w Piotrkowie Trybunalskim, 
Drugi sezon badań. Osada otwarta z okresu 
wczesnego średniowiecza /VII-XII w ,/.

Badania osady zakończono.

ŚWIĘTY KRZYŻ, gm. Słupią Nowa 
woj, kieleckie 
Stanowisko "Szczyt"

Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 
w Kielcach

Badania prowadziła dr Eligia Gąssowska, 
Finansował WKZ w Kielcach. Drugi sezon 
badań. Późnośredniowieczne i nowożytne 
warstwy kościoła.

Przeprowadzono ratownicze badania wykopaliskowe na terenie 
tzw, w iry dar za zachodniego, zewnętrznego, konieczne ze względu na
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przewidywane wkroczenie P P  PKZ na ten teren, przystąpienie do remon
tu fasady zachodniej kościoła i związane z tym nieuniknione naruszenie 
podłoża. Założono dwa wykopy badawcze o łącznej powierzchni około 
70 m2, Jeden wzdłużny w stosunku do wirydarza, drugi zlokalizowany 
przed wejściem do kościoła, gdzie ma stanąć tymczasowe zabezpiecza
jące zadaszenie, W wyniku prac uzyskano profil uwarstwień wirydarza 
na linii N-S, ze stratygrafią od X11-XX w. oraz ustalono poziomy użyt
kowe w XIV/XV w. i XVII w. Pozyskano dane co do pierwotnego prze
biegu i adaptacji grani skalnej w pobliżu kościoła i obfity średniowieczny 
materiał zabytkowy.

TĄ.DÓW DOLNY 
woj* sieradzkie 
Stanowisko 2

patrz
epoka brązu

TADÓW GÓRNY, gm. Warta 
woj. sieradzkie 
Stanowisko 3

patrz
okres wpływów rzymskich 
i uzupełnienia 1979

TULIGŁOWY, gm. Rokietnica 
woj. przemyskie

Uniwersytet Jagielloński 
Instytut Archeologii

Badania prowadziła dr hab. Maria Cabalska, 
Finansował UJ i WKZ w Przemyślu. Szósty 
sezon badań. Wielkie wieloczłonowe grodzisko 
wczesnośredniowieczne /VIII-IX wiek/.

Kontynuowano badania grodu właściwego o powierzchni 5 ha, kon
centrując wykopy w południowo-wschodnim narożniku majdanu, wokół od
słoniętej chaty-ziemianki 11/79. Poszukiwano dalszych chat fazy starszej 
i  w tym celu wytyczono wykop wzdłuż wału okrężnego, dla uchwycenia 
nawarstwień osadniczych pod nim zalegających.

Dwa szerokoprzestrzenne wykopy usytuowano w pasie chat naziem
nych, fazy młodszej, położonych na południowo-wschodnim skłonie majda
nu,

W wyniku badań odkryto narożnik chaty-ziemnianki 111/80, której 
północna połowa wchodzi pod wał okrężny. Uchwycono część prawdopo
dobnie kwadratowej chaty-ziemianki, której dno zalegało na głębokości 
75 cm. Na tle szarożółtej ziem i pojawiły się ułamki polepy oraz węgiel
ki w postaci czarnej plamy zanikającej na głębokości 125 cm,

Z różnych poziomów pochodzą grudy polepy; ułamki ceramiki grubo- 
ściennej, obtaczanej oraz nóż żelazny.

Odsłonięte dotąd trzy ziem ianki fazy starszej znajdują się na naj
wyższej części majdanu. Można wnosić, że starsza osada została znisz
czona przez budowę wałów, a je j dalsze partie należałoby szukać w obrę
bie rozległych podgrodzi posadowionych na najwyższym odcinku grzbietu.

Faza młodsza związana jest z budynkami naziemnymi, które usta
wione na skłonie uległy znacznemu zniszczeniu. W bieżącym roku odsło-


