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Oelem badać jest uohwyoenle olągu murów plarwotnago (XIIIwleoznego) obwarowania Zamku Średniego (część murów jeazoze
ozytelna w piwnioaoh) oraz poznania w miarę możliwości faz
rozbudowy pałaou. W wyniku prowadzonyoh prao odsłonięto naroż
nik. XIII-wieoznej baszty związanej funkojonalnie z# wspomnianym
murem.
Materiał ruohomy przedstawia się bardzo ubogo. Niewielka
ilość mało ohara ktery ety ozny oh fragmentów oeramiki średniowieoznej (XIV - XV w*) i nowożytnej (XVI-XIX w.).
Kontynuaoję prao przewiduje się w przyszłym roku.

M A I Ł A K,

patrz paleolit i mezolit

pow. Suwałki

MIECHOCIN,

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

pow. Tarnobrzeg

Badania prowadziły mgr Ewa Szarek-Waszkoweka, 1 mgr Teresa
Sseleta.

Wykopaliska prowadzone w Mieohoolnie były kontynuacją ba
dać z lat 1962 1 1966. Potwierdziły one hipotezę, że w Mieoho
olnie znajduje się duża osada garaoaraka datowana na sohyłek
XVI 1 XVII w. Tak samo jak woześniej badane stanowiska tak 1
stanowiska na działkaoh Wł.Oybusa i St.Maliborsklego obfitowały
w wielką ilość wybrakowanej malowanej oeramiki po pierwszym wy
pale tzw. biskwit.
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Na obu stanowiskach znajdywano główni« fragmenty mis, nas
tępnie kufle, dzbany 1 kubki.
Najciekawszym obiektem była odkryta na działoe St.Maliborskiego część denna pieoa garnoarskiego ułożone z kamieni 1 wybra
kowany oh kafli. Na kilku kaflaoh znajdują się wizerunki orłów.
Osobnym bardzo ciekawym zagadnieniem jest bogate zdobnict
wo mleohooiósklej oeramlkl. Wśród ogromnej ilości stylizowa
ny oh motywów roślinnyoh 1 zwlerzęoyoh występuje także duża
llośó oeramlkl zdobiona motywami geometrycznymi oraz postaciami
ludzkimi. Na niektóryoh fragmentach oeramlkl występują napisy,
a nawet objaśnienia namalowanyoh soen np. obok dwóch ptaków
siedząoyoh na gałązoe napis "para szozigłów polnlch" (para
szozygłów polnych). Malowidła na oeramioe wykonane są z wiel
kim smakiem i precyzją oo świadozy o wysokim kunszoie miechooióskich gamoarzy.
Zarówno przebadane woześnlej stanowiska jak i odkryte w ro
ku bieżąoym śwladozą o tym, że w Mieohooinie w XVII wieku ist
niał duży ośrodek gamoarski produkująoy wielkie llośoi oera
mlkl prawdopodobnie na eksport.

1IIK0Ł0W0,

Konserwator Zabytków Aroheo-

pow. Tyohy

logioznyoh w Katowioaoh

Badania prowadziła mgr Wanda Hrebenda w czerwou, finanso
wał HKZ w Katowioach oraz Prezydium MRN w Mikołowie.

Przeprowadzono badania ratownicze na "Kopcu" w Mikołowie.
Jest to naturalne wzniesienie otoczone od strony południowej

