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Odkryoie średniowiecznej emolarnl w Deóou, zawdzięczamy
uwadze społeoznego opiekuna zabytków ob*Konrada Mientusa za
mieszkałego w Daśou*
Piaezozyate wzniesienie (zwane przez mlejaoową ludność
"sandberg"), które olągnie się wzdłuż półnoono-wechodnlej
częściDaóca aż do Krośnioy, zwraoało od szeregu lat uwagę
aroheologów* Ze źródeł narreoyjnyoh wiadomo było, że występo
wał tu w dużyoh ilośoiaoh żużel żelazny* Badania powierzchnio
we potwierdziły to spostrzeżenie* Wstępne praoe zwladowoże
miały na oelu zidentyfikowanie odkrytego przez K*ltientusa tzw*
"pieoowiska".
Wykop założono na południowo-zaohodnim zboozu pleszczyetego wzniesienia pokrytego lasem iglastym, w odległośoi oa 29 z
od zabudowali Tomasza Gordzielika 1 ponad 200 m od szosy OpoleOzimek* Ba obszarze oa 60 m

odkryto 3 jamy przy czym uwagę

Zwreoała odsłonięta w oałosoi jama 1* Różniła się ona zdecydo
wanie swoją budową od pozoatałyoh 1 służyła zapewne do produkojl smoły, na co wskazuje duże nasycenie jej wypełnlska czarną
mazią* Spieczony piasek, który zalegał poniżej dużego, nleoo
wgłębionego w środku kamienia, sugeruje działanie wysokiej tem
peratury ognia* W południowej ozęśol jamy wystąpiła polepa,
która poohodzl najpewniej ze ścianek leja ałużąoego do spuszcza*
nia smoły* W obrębie jam natrafiono na stosunkowo liozne frag
menty naozyó średnlowieoznyoh*
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W I C K A, pow. Boleaławieo

Konserwator Zabytków Aroheologioznyoh we Wrocławiu

Badania prowadził dr Jerzy Kruppe w okresie 3 - 5.VIII,

- 322 -

finansował WKZ we Wrooławiu 1 Wydział Kultury i Oświaty PFBN
w Bolesławcu.

W toku prao założono dwa wykopy sondażowe o łącznej po2

wierzohni około 23 m • Kubatura przebadanych warstw wynosiła
około 43

Bksplorowano warstewkami meohanloznymi w obrębie

warstw kulturowyoh. Wydobyto około 1.000 sztuk znalezisk rucho
mych, wśród któryoh przeważały fragmenty oeramikl. Duży odsetek
stanowiły również wyroby metalowe, przede wszystkim żelazne
(o,Inn. dwa sierpy).
Badany obiekt położony jest w szerokim zakolu doliny Bob
rzy na trzeoh bardzo blisko siebie usytuowanyoh wzgórkaoh. Są
one porośnięte dość gęsto drzewami 1 oddzielone od siebie pod
łużnymi zagłębieniami. Przypuazozać można, lż pierwotny kształt
obiektu rysował się nieco Inaczej 1 z czasem uległ zalanie na
skutek niszczenia przez wkopy, zadrzewienie, podmywanie i osu
wanie się gruntu. Wykopy sondażowe założono na środkowym oraz
wsohodnim wzgórku.
Uożna przyjąć, iż badany obiekt bez wątpienia pochodzi z
okresu późnego średniowieoza. Przypuszczalnie istniał on u
schyłku XIH lub w XIV w. Wyniki dotychczasowych prao nie poz
walają na pewniejsze spreoyzówanie funkojl obiektu. Sądzić moż
na, iż był to gródek strażnlozy niewielkich rozmiarów. Dość
llozne militaria zdają się potwierdzać to przypuszczenie. Tak
że sytuacja topograficzna obiektu skłania do przyjęcia takiego
sądu. Na podstawie uzyekanyoh wyników przypuszczać należy, lż
strażnica ta funkojonowała niezbyt długo 1 została jednorazowo
zniszczona przez spalenie i nie została odbudowana.

