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RADZIKÓW O STARE, gm. Czerwińsk 
woj, płockie 
Stanowisko "Gaik”
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Badania prowadziła ragr Iwona Dąbrowska 
wespół z dr,Bosko Babićem, Finansował 
IHKM PAN, Piąty sezon badań. Wczesno
średniowieczny i średniowieczny ośrodek 
kultowy.

Badania prowadzone były razem z archeologami z Instytutu do 
badań kultury Słowian w Prilepie, w ramach polsko-jugosłowiańskiej 
umowy o współpracy.

Tegoroczne wykopy badawcze koncentrowały się w północnej 
oraz południowo-zachodniej części wzgórza. Celem badań było ro z
poznanie tej części obiektu oraz uzyskanie dodatkowego profilu pół
nocnej części wzgórza po lin ii wschód-zachód. Przekopano łącznie 
powierzchnię 110 m2 /194 m3/. Spośród siedmiu wykopów badawczych 
sześć posiadało wymiary 4 x 4 m, jeden 2,5 x 4 m. W wyniku badań 
odkryto i wy eksplorowano: 6 jam po słupach, 3 duże jamy-owalne 
w tym dwie częściowo, jamę-ognisko wypełnioną węglem drzewnym, 
bruk kamienny oraz dość zagadkową konstrukcję drewnianą.

Na uwagę szczególną zasługuje zespół obiektów odkrytych 
w południowo-zachodniej części wzgórza na głębokości 99,75 n.p.m . 
w wykopach IX A  i X A . Była to duża, owalna jama 4/80 oraz usytuo
wane wokół niej 5 jam po słupach i jama-ognisko wypełniona węglem 
drzewnym. Jama 4/80, wielofazowa,· posiadała rozm iary 5,4 x 2 ,2 m , 
głębokość 2,1 m. Północna ściana obiektu posiadała wielowarstwową 
konstrukcję kamienną, -Inwentarz ruchomy jamy obok jednego tylko 
fragmentu naczynia oraz strzałki piorunowej stanowiły dość liczne 
szczątki zw ierzęce, głównie szczęki, zęby i kości ptasie,

W północno-wschodniej części wzgórza, na jego zboczu, wyekB- 
plorowano częściowo dość zagadkową, spaloną konstrukcję drewnianą. 
Stanowiły ją  spalone belki o średnicach 0 ,1 8 -0 ,2  m, ostro zakończo
ne, wbite w .ziemię prostopadle do zbocza wzgórza. Ta zagadkowa kon
strukcja, być może budowla palowa, zorientowana po linii północ-po
łudnie z niewielkim odchyleniem w kierunku wschodnim posiadała 
długość około 3 m, szerokość 2,6 m.

Tegoroczny sezon wykopaliskowy raz jeszcze potwierdził wy
suniętą już w latach ubiegłych hipotezę, iż  badane wzgórze pełniło 
w okresie wczesnego średniowiecza i średniowiecza funkcję zorgani
zowanego ośrodka kultowego, a także dostarczył nowych materiałów 
do rekonstrukcji jego zabudowy przestrzennej oraz odprawianych tu 
obrzędów.


