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wielkim wzniesieniu zwanym "Mogiłki". Jest to omentarzysko z
grobami w obstawach kamiennych, nlszozone od wielu lat wybiera
niem żwiru 1 kamieni. W zaohowanej ozęśoi obejmuje ono powierz
chnię ok.2 ha. Badania przeprowadzono w pd-zaoh. ozęśoi obiek
tu, najbardziej narażonej na zniszozenle.
Przebadano powierzchnię 3 arów, w obrębie której wyeksplorowano 60 grobów z poohówkaml szkieletowymi. Obstawy kamienne
grobów nie zaohowały się. Również bruk kamienny zaohowany był
tylko na ozęśoi badanego obszaru. Groby występowały w układzie
rzędowym na osi WE, głowy szkieletów skierowane były na zaohód,
z niewielkimi niekiedy odohylenlaml w kierunku półnoonego-zachodu.
Materiał zabytkowy to w wlększośol ozdoby i srebrne 1 brą
zowe, paciorki szklane| kilka noży żelaznyoh.
Wstępna ooena pozwala sądzić, że rozpiętość ozasowa prze
badanej w tym roku ozęśoi omentarzyska jest dość znaozna i się
ga od XII do XIV wieku naszej ery.
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Komisja Aroheologlozna
Oddziału PAN 1 Wojewódzki
Konserwator Zabytków
w Krakowie

Badania prowadził doo. dr Andrzej Zaki, przy udzialet
B.Bałtowsklej, S.Urbaósklego, T.Owioka, finansowali IHEM PAN
w Krakowie i Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie.

Praoe były kontynuacją badać etaojonarnyoh połąozonyoh
z akoją konserwatorską. Łąoznie z badaniami Tarnowa, Wolsztyna,
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Wytrzyezozki, Gródka nad Dunajoem, Rytra, Niedzioy, Czorsztyna
1 ln.t mieściły się w remaoh tematu» "Starożytna 1 średniowiecz
ne fortyfikaoje w Karpatach", realizowanego przez Karpacką
Ekspedyoję Aroheologiczną Oddziału PAK w Krakowie*
Objęły one teren wzgórza zamkowego zwanego Basztą, z doby
średniowiecza* Odkrywki wykonano wewnątrz 1 na zewnątrz (zwłaszoza od strony południowej i wsohodnlej) zachowanej wieży okrąg
łej* Ujawniły one 4 główne warstwy kulturowe, z których najstar
sza poohodzl z przełomu w* XIII 1 XIV (znaleziono w niej m.ln*
denar Waoława II, 1297 - 1305)*
najistotniejszym wynikiem badalS jest odkrycie nieznanych
murów obwodowyoh wokół wieży 1 stwierdzenie, iż wieża ta, ani
nie była romaśską, ani nie stanowiła w średniowieczu obiektu
wolno stojąoego* Odkryte aury zostaną zabezpieczone 1 wraz z
wieżą - odpowiednio eksponowane*
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WIELKA,

Konserwator Zabytków Aroheologloznyoh we Wrocławiu

Badania prowadził mgr Jerzy Lodowski, finansował WKZ we
Wrooławiu*

Stanowisko hutnloze w Czeladzi Wielkiej znajduje się w
odległośol 1,8 km na północny zachód od wsi (pola ob E.Bartosz
ka i ob* W*Zduna), przy krawędzi starego zakola Baryozy* Przy
brzegu starorzecza znaleziono resztki dymarkl o średnicy 50 om
oraz kllkanaśole grud żużla* W bliskiej okolloy występuje cera
mika kultury łużyokiej wczesnośredniowieczna i śrećniowieoena*

