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■ n,p,m,), Jest ono wklęsło, założone na piania owalu wydłu« 
żonego po oai półnoo-południe, Wymiary majdanu wynoszą około 
26 z 40 a* Oozyazozono profilo rowów atrzslookioh a oaasów 
ostatnioj wojny, któro przeobodsą przoa majdan grodziska. Po« 
głębiono jo 1 wyokaplorowano do oaloa,

oOgółom praobadano powierzohnlę 40 a , Odkryto ślady dwóoh 
półaioalanok o aarysio owalnym i wymlaraoh około 5,5 z 2,80 a, 
Wypołnisko obu Budynków aalogało w oalou na głębokoóol około 
0,85 m, Inwontars ruohomy stanowiły między innymi ułamki na« 
ozyó glinlanyob oraz trzy noża żelazne, Wstępna analiza mato« 
riału ooramloznogo pozwala datować obio półzioalanki na okras 
sprzod X wieku,

Ł A P O Z Y O A  , Muzoua dup Krakowaldob w
pow* Boobnia Wioliosoa

Badania prowadzili mgr Antoni Jodłowski 1 W,folwarczny, 
finansowało Muzoua Zup Krakowekioh.

Badania w br. były kontynuaoją prao wykopaliakowyob na 
grodzisku, 8 tanowlsko położono na oyplowatym zakoóosoniu 
grzbietu górakiogo, oiągnąoogo alę wzdłuż lewogo brzegu rzeki, 
oddzielająoogo Pogórza Karpaokie od Hlslny NadwiślaóskloJ 
zostało silnio zniszozono przoa orkę, W oolu zabesploozonla 
obiektu prowadzono są od 1965 r, systomatyosno badania arohoo« 
loglozno, któro konoontrowały się głównie na majdanie grodu,

W br. badaniami objęto taran domniemanego podgrodzia, 
przylegająoogo do wzgórza grodziskowego od strony Baby,
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Założono eześó wykopów o łąoznej powlarsohni 40 a2, w 
któryoh natrafiono na słabo zaohowaną warstwę kulturową o 
miążezośoi oa 20-30 on, zawierająoą ceramikę wozeenośreonio- 
wleozną, poohodząoą najprawdopodobniej z I-III w.

V wykopaoh nr Z i XII na głęb. 60 om wystąpiło duże nie
regularne zagłębienie wypełnione ozarną, tłustą ziemią z oe- 
ramiką jak wyżej. V zagłębieniu znajdowało się prostokątne 
palenisko ułożone z kamieni plaakowoowyoh o różnyoh wyolaraoh. 
Ha kamlenlaoh wystąpiło ekupleko skorup, a,ln. wylewy naozyć 
wykonanyoh ręoznle, obtaozanyoh na kole garnoaraklm, sdóblo- 
nyoh ornamentem linii fallstyoh. Ha uwagę zasługuj# nóż że
lazny z trzpieniem wyodrębnionym od ostrza 1 tyloa. Zagłę
bienie wraz z paleniskiem stanowią resztki ohaty znlezozonej 
orką, poohodząoej przypuezozalnle z koćoa Z lub XI w.

Ha podgrodziu natomiast nie stwierdzono śladów osadniot- 
wa ze atarszej fazy wozeenego średniowieoza, które występowały 
na majdanie grodu właśoiwego w wykopach aroheologioznyoh z 
ub. lat.

Zt 4 0 K 0, patrz okres halsztaokl
pow. Inowrooław

M A C H Ó W  t pow.Tarnobrzeg patrz okres wpływów
(Zagłębie Siarki Tarnobrzeg) rzymskioh


