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określona została jako łaźnia z uwagi na znaczną ilość kamieni ułożo
nych. w kształcie pryzmy i zajmujących większą część jej obszaru.
Chata dolna położona poniżej warstwy spalenizny przesunięta była b a r·  
dziej ku południowi i posiadała stosunku wo dobrze zachowaną podłogę 
z drewna brzozowego, ułożoną na kamieniach. Po wyeksplorowaniu 
chaty - calec wystąpił na głębokości 4,05 m /od  p-tu "C1*/. W połud
niowej części wykopu kontynuuje s ię  od warstwy czarnej« przepalonej 
ziem i do głębokości 4,05 m wkop o szerokości ponad 3 m , który może 
stanowić pozostałość po XII w. ziem iance m ieszkalnej. P race  na tym 
odcinku będą kontynuowane w roku 1979,
Wykop IV. 2
Powierzchnia 50 m . Założony w obecnym sezonie na skłonie skarpy 
w celu uchwycenia przebiegu wałów wczesnośredniowiecznego grodu. 
Wykazał istnienie resz tek  wału kamienno-ziemnego o raz  usytuowanych 
poniżej spalonych umocnień drewnianych. Stosunkowo niewielki obszar 
wykopu oraz zniszczenie znacznej jego części przez dobudowanie do 
w/w ału w XVI-XVII wieku muru oporowego nie zezwala na pełniejszą 
in te rp re tac ję  reliktów wczesnośredniowiecznych umocnień obronnych. 
Eksplorację wykopu ukończono. Uzyskano znaczną ilość zabytków c e ra 
micznych o raz  tzw. wydzielonych, wśród których znajduje s ię  pięknie 
zdobiony grzebień kościany.

W roku 1979 zakres prac zostanie rozszerzony poprzez inten· 
syfikację badań architektonicznych.
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Kontynuowano prace prowadzone w sezonach poprzednich, s ta 
nowiące fragm ent badań nad wczesnośredniowiecznym obronnym osad
nictwem ziem i chełm ińskiej. Zadaniem prac tegorocznych było kontynuo
wanie wzdłużnego przekopu przez majdan głównego /górnego / trzonu 
grodziska, który realizowano wykopami o rozm iarach  4« 5 x 4 ,5  m , od
dzielonych od siebie 0 ,5  m świadkami. Ogółem założono 5 wykopów 
badawczych, które nawiązując do wcześniejszych oznaczono num erami 
od 11/78 do 15/78. Wykopy od 11/78 /najbardziej północny/ do 14/78
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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.


