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ezozytowe.U aterieły zabytków* wystąpiły w bardzo małej iloć- 
ci - są to głównie skorupy wczesnośredniowieczne, które roboozo 
datować można na okree od IZ do XI w. Badaniu potwierdziły rów
nież poprzednie ustalenia w podstawo..yoh kwestiach ba da wozy oh 
- między innymi istotnym był fakt braku śladów stałego osadnict
wa w obrębie wałów,

G Ó R A  Z W Y O I f S I W A  Zakład Arch.Sląakie j IHKM
H/Granloznej Górnej, pow, PAN we Wrocławiu
Świdnica

Badania prowadził Jerz^ Lodowaki w okrasie od 8,V1I1, 
do 23,VIII oraz od 16,Z do 30*11, finansował W&Z we Y/rooławlu.

Praoe wykopaliskowe miały oharakter badać ratowniczych.
Ba wypiętrzonej koło wal Graniczna- Górna górze granitowej 

(320 m.n.p.m.), zwanej obeonie Górą Zwyoięstwa, zuohowały elę 
resztki urządzać obronnyoh z wozesnego średniowieoza. Są to 
odoinki wałów ezerokioh a podstawy od 4 do 6 m i wysokioh od 
1 do 2,3 m. Ponieważ góra w najbliższych latu oh zostunie oał
kowioie zniszczona przez kamieniołom postanowiono przebadać 
zachowane resztki wałów oelem poznunia loh konstrukojl 1 chro
nologii.

Wstępna analiza nawarstwiać w poszozególnyóh wykopsoh (wy
kopy lokalizowano tak by zawaze zostało przecięte o ałe rozay- 
plako wału) wykazała, że konstrukoja wału nie była jednolita 
na cułej długości. W mlejsoaoh gdzie zboozu góry były najbar
dziej strome, rozmiary wału były niewielkie. Batomlust od po- 
łudniowo-waohodniej strony góry, łatwo dostępnej, zbudowano
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wał kamlonno-ziemny t szeroki u podstawy na 5 > i wysoki os 4 a. 
Po obu stronach wału znajdowały się taki* rowy o szerokoóol 
około 2 m.

Z zabytków raohooyoh znaleziono w bleżąoym sezonie wy kopa- 
llskowya wyłąoznls osramikę. Jest to matsrlał jednorodny, po- 
ohodaąoy z niewielkiego okresu osaoowego, mlessoząoego się w 
ramooh X - U  wieku*

G R O D Z I S K ,  Zakład- Polskiego Atlasu
pow. Węgrów Arohsologlosnsgo IHKK PAR

Badania prowadziła mgr Ludmiła Psdsrowska, finansował 
IHZU PAN.

Przeprowadzono badania sondażowe na dobre* eaohowanym, 
rozległym grodzisku w formie trójkąta z zaokrąglonymi bokami. 
Stwierdzono mało Intensywne nawarstwienia osadnioee z XI wieku, 
głównie w postaol rynnowatyoh zagłębiać przytykająoyoh bezpoś
rednio do wewnętrznego 11oa wału, zawierająoyoh m.in. umiarko
wane ilośol typowej oeramlki* Na mujdanle odkryto natomiast 
fragment jamy ze enaozną llośoią ułamków oeramlki późnolateda- 
klej oraz przęślikłem glinianym.

G R O S Z O W I O B ,  
pow. Opole

patrz brąz


