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»■■yetkl· eateriały iródłowe snajdaj* «lg w Pracowni Ar- oheologioenej Zakładu Archeologii Hadodraa ХНкН РАН w 8яся·- 
oini·.

Badania będą kontynuowane.

SSRltfSK
•oj.ciechanowskie 
Stanowi«ko Zeuaek

patrsp6àa» dredniowleoae

âtlSOXS n.Osą woj*toru£akls
Uniwersytet im* lilkołaj a Kop·] 
alka Inatytut Archeologii ł 
Btnografii w Toruniu 
Museum w Orudslądsu

Badania prowadslllt dr Andraed Kola /autor apr·- woadania/, mgr Rysaard Bogowolaki, ner Marian Kochanowski, rinannoweł Ursad Oainy Swieoie n* 
Om , Drugi se в on badań. Grodsisko, okras Wosas- nońrednlowieoBny,

Badania wykopaliskowe na erodeisku stanowiły fraguemt·«·- rofco sakroj onyoh badaà Instytutu Archeologii 1 л ю д п Ш  tWK nad wo«*anoéredûioWi»o*ny* osadniotven obronny« si·«i obełaiń- 
•klej.

0stery wykopy badawoae o roswiaraoh 4.5*4»5 a slokalliowa- no v potaocmej oseéci aajdaiui grodalaka. sianowlły m  uwupeł- nianl· parna fcnyioWeeo wykopów ■ roku ubiegłego.
*ykopw oanaosone nr Θ l 9 eMjacwały teren nraywala- ·. wofaodaqo aaféolowo na w&ł grodaiaka* wykop nr 10 obejmował fnMient aa- oMMaiej osędcl aajdaira łąoanie a ceęioLą skarpy. ijMnw nr 6 Ł T alcfcallsowaao pomiędey wykopaai nr 3 i 5 /ublagMlroesn·/
• środkowej os^dcl obiektu*

Va waeyatkich wykopaoh wyetąpiła warstwa kulturowa o erćż- 
nloowanej miaiaaoeol doobodaąoej do 230 o k  w partii przywalonej /wykopy 8 19 /  oraa do 140 on * wykopach /6 i 7/ poérodku eaj- 
danu. 1  warstwach aiejaoaal występowały anaosn· iloéoi apale- 
о1дду Ł eaoaątkdw organloanyoh. Ssoeegiîlnie w partlaoh praywa- 
łowyeh, war·twa taka ualirtła ułamki naoayń woaeanofrednlo- 
wiecsnyoh /НС-ОСII w./, kolo i swiersçco 1 przepalone drewno. Usyakaoo a niej taki« 17 prsedmlot<5w ftelasnyoh, я. in. 8 noiy,
2 erooikl do straał tuku, 1 okucia łopaty.Sąłaąe 90 układ*le «aratw kulturowyoh oraa lob sawartoici 
kulturowej, usna<5 nalety. It я wykopach 8 1 9 - « rejonie ргву- 
wala - natrafiono na Jlaay nono eniasosooyoh budynków, sapew- 
ne oaeśoiowo eagłebionyob a elewi. Vatrafiono tu boelen również na palenisko skonstruowane a kamieni - otooaaków. Potwlerdsa
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to wyniki spostrzeżeń в ubiegłego roku o koncentryoznyra, przy- 
wałowym rozlokowaniu zabudowy grodu.

Badania я Swieoiu n.Osą będą kontynuowane.

TULIGŁOWY, gm.Bokletnlca Uniwersytet Jagielloński
woj,prsenyskle Inatytut Archeologii

Badania prowadziła dr bab .Maria Oobolska· Finansował WKZ w Przemyślu. Treeoi sezon 
badań. Wielkie grodzisko wosesnośrednio- wleczne /7111 - XI w./.

Kontynuowano badania wykopaliskowe, konoentrując prac·
■ obrębię grodu właśolwego, *ał obwodowy wysoki 1,5®» zamyka 
przestrzeń zbliżoną do płęcloboku o powlersobnl około pół be· 
która, rozciągająca elę na poohyiośoi; spadek 16 и po owi 
północ - południ··

Ha majdani· wykonano 12 sondaży, przy pomocy któryoh starano sie uchwycić obaear największego zagęszczenia chat, odległości miedzy nisi oraz wyznaozyó tereny niezabudowan* w stosunku do wału północnego 1 wsohodnlego.
Ozęśó wykopów nawiązując do badań z 197? r. umożliwiła uzyskanie profili ciągłych po osi wsohÓd-zachÓd i północ-południe. Odkryto 5 chat, usytuowanych w środkowej partii majdanu.

W efekcie trzechletnich badań odsłonięto 13 chat co dało 
możność odtworzenie zabudowy majdanu. Domy przeoiętnie o wymiarach 4,5 * 5 m stały w luinyob rzędach na osi weobód - zaohód. Wszystkie miały otwarte paleniska usytuowane w jaaaoh w półnoonej ozęśoi budynku. Wejścia znajdowały się od południa· W ohacie nr 9 badanej w bieżącym roku palenisko wyłożone było kilkoma warstwami kamieni. Pięć zbadanych w tym roku domostw, stojącyoh w odległościach od 4 do 2 m, od siebie wraz в chatą 1/1975 stanowiły oentrum osady# Pozostałe domy były rozrzuoo- ne w kilku rzędaeh w odległości 6-8 m od siebie, na poziomych tarasaob sohodkowato opadających ku południu.

We wssystkloh wykopach przylegająoycn do wału nie stwier
dzono warstwy sieeskalnej. W stosunku do wału północnego chata 
3/77 stoi w odległości }i, a o ha ta 1/76 - 3,5 a. Półnoeno- wechodni narożnik grodu nie było eabudowsny· Hie wykluosone 
jest, że w wykopaoh 4 i 5/1977 ujawniono nikłe ślady najdalej ku wsohodowi wysuniętych budynków* Można hy wnosić, te wzdłuż 
wału wschodniego rozciągał» się wolna przestrzeń posostswlona ze względu na możliwe в tej strony połączenie z podgrodziem·

T chatach znaleziono wyroby żelazne· Z narzędzi najlicz
niejsze są noże, 7 sztuk, wszystkie z kolcem do rękojeści 1 
prostym tylcem* Liczne są fragmenty uprzęży oraz bron w postaci grotów do oszczepów i do łuku.


