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kośoi, caś zaohodnlej od 5 - 5,5 m.
Dążąo do wstępnego rozpoznania obiektu założono 2 wykopy 

sondażowe, pierwszy (nr 1 o wyo. 2,5 x 3 a) na majdanie, drugi 
(nr 2 o wyo. 2,5 x 7 o) na wewnętrznym skłonie wału. W wyniku 
krótko trwałyoh prao odsłonięto, aż do azozytu wewnętrzną ozę&ć 
wału, który usypany został na pierwotnym humusie z warstw gli
ny 1 plasku, a weaooniony konstrukcją przekładkową (zachowaną 
bardzo fragmentarycznie). W ozęóol zaohodnlej wykopu udało 
się zaobserwować ślady dwukrotnej przebudowy lub naprawy wału 
obronnego. 0 dkryte lioznie, pr^ wewnętrzneJ stopie wału, ka
mienie polne są śladem zwenętrsnego płaezoza wału lub też jego 
umoonlenlem w miejscu styku z majdanem. Pierwotna szerokość wa-> 
łu u podstawy wynosić musiała przeciętnie ok. 7 - 8 m.

Obydwa wykopy dosterozyły fragmentów naozyć gllnlanyoh, 
które pozwalają wstępnie datować obiekt na konieo VIII (?) 1 
II-I wieku.

0 H llll, pow. Boohnla Katedra Aroheologll Uniwer
sytetu JagielloÓBkiego 1 
lluzeum Archeologiczne w 
Krakowie

Badania prowadziły dr Marla Oabalaka 1 mgr Alina falowy, 
finansował Uniwersytet Jagielloński i muzeum Aroheologlozne.

Kontynuowano systematyozne praoe wykopaliskowe na gro
dzisku. Leży ono na wyniosłym pagórku, nu skraju Pogórza Kar
pa okl ego, otoozone jest z trzech stron Rabą.

Badania prowadzono w zaohodnlej ozęśol grodziska, na skło-
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nie majdanu. Wykop długości 25 m, azarokośol 2,5 m podzielono 
na 5 ćwiartek. Na ćwiartoe najwyższej (nr 1) pod warstwą humu
su zalegała warstwa kulturowa bogata w zabytki, pod nią od
kryto jamy o różnej głębokośoi. W pozostałyoh świartkaoh jamy 
wyodrębniły się bezpośrednio pod humusem.

Stwierdzono istnienie oeady kultury promienistej (7 jam 
palenlskowyoh okrągłych 1 proatokątnyoh oraz 5 trapezowate 
bez śladów ogniska). Wyodrębniono też kllkanaśole jam poełu- 
powy oh. Materiał z jam należy w większości do kultury promie
nistej, m.in. paoharek na ażurowej nóżoe typu Budakapz (forma 
znana tylko z terenu Węgier), a także obsydian, dwie miniatu
rowe siekierki kamienne 1 trzy olosłe kościane.

Poza tym na stanowisku stwierdzono obecność oeramiki - 
w humusiei średniowiecznej, wczesnośredniowiecznej, z okresu 
wpływów rzymskioh, kultury łużyoklej i kultur neolityoznychi 
sznurowej i lendzielskie j. Wyodrębniono też skupisko oeramiki 
wczeenośredniowlecznej z IX-X w. Nie natrafiono natomiast na 
żaden ślad umoonled obronnych.

Badania będą kontynuowane w 1968 r.

C H L E W N I A ,  Zespół Badać nad Polskim
pow. Grodzisk Mazowiecki Średniowieozem UW i PW

Badania prowadziła doo.dr Zofia Wartołowska, finansował 
WKZ w Warszawie*

W b.r. rozpoozęto badania aonóażowe na grodzisku. Praoe 
trwały ok* 2 tygodni. W latach następnych przewiduje się ba-


