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Celem prac /5.VIII-3.IX/ było przebadanie grodziska niszczo
nego przez kamieniołom. Na podstawie wizji terenu stwierdzono, że 
gród był przypuszczalnie owalny» z dwoma wałami wewnętrznymi 1 zaj
mował prawie oały szczyt góry* Jeden z wykopów przeciął najlepiej 
zachowany wał o wys. ok. 2 m. Budowa wału była trójwarstwowa - pod 
warstwą ziemi znajdowało się kamienne lico otaczająoe jądro złożone 
z dużych głazów granitowych. Pozostałymi wykopami» w ilości 8 » sta
rano się przebadać teren po obu stronach wału. Główną cechą zakła
danych wykopów była ich niewielka głębokość /na poziom Le od ok.
0 » 1 0 m do 0»60 m ukazywała się skała/ oraz brak warstwy kulturowej. 
Pewnyoh wskazówek o zasiedleniu grodziska daje nagromadzenie ułam
ków ceramiki w miejsoach naturalnych zagłębień skalnych» gdzie mo
gły znajdować się pomieszczenia mieszkalne* Sugeruje to również pa
lenisko odkryte w takim zagłębieniu. Mała ilość materiału zabytko
wego skłania do wniosku o sohronieniowym charakterze grodu użytko
wanego w okresach niepokojów. Prócz ile zachowanych ułamków naczyń 
znaleziono tu nożyk żelazny 1 prząśllk*

Na podstawie ceramiki» nawiązującej do wczesnośredniowiecznej 
ceramiki śląskiej» obiekt można datować na czas od IX do XI/XII w.
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Orodsiako położone jest « obrębi* wsi n* wysokiej krswędsl 
doliny Bugu.

Wykop usytuowano prostopadle do linii prssblsgu wału* Objął 
on swya saalęglem osęśó wewnętrsną grodu oras wawnętrsny stok wału* 
Jago wymiary wynosiły 8 z 2 ■*

Odsłonięto fragment konstrukcji wału obronnego w postaol 
wsględni# dobrsa saohowanyob raastak spalonego drewna /po wyjęoiu 
rosaypująoego się/. Siady drewna wystąpiły na długośol 3 ■» oble
piona były gliną i tworsyły sarys prostokątnyob skrsyń wypełnionyoh 
gliną. Uohwyoono także jedno naroża skrsynl. wsmoonion* dodatkowo 
kamieniami. Zachowana głębokość akrsynl wynosiła 80 om. również 
tyle wynosiła jej szerokość. Do lloa akraynl od strony wnętrsa gro 
du prsylegała ława kamienna ssarokośol 180 om. saohowana w swojej 
wysokośol pierwotnej od 40 on do 80 ca. Va jaj powlarsohnl snajdo- 
wały się drobna węgle draewne, poohodsąos ss snlssosonej górnej 
warstwy bierwion tworsącyob konstrukoję skrsynlową wału. Oałośó 
prsykrywały gliniasta 1 t>róchnioa# warstwy slsmi.

Warstwy kulturowa wnętrsa grodu ujawniły dwie fasy osadnlesst 
starasa. na głębokośoi od 80 oa do 120 om od powieraohni wykopu . 
sawlerała materiał oeramlouy poohodżąey s XII wieku. Kłodaza fa
sa . obsjmująoa warstwy s głębokości od 20 do 80 oa od powlarsohnl 
wykopu, sawlerała aaterlał oeraalosny. bryłki żużla żalasnego oraa 
kośoi swiersęoe. Dość llosne ułaaki naczyń glinianych poohodaą s 
mr-IT wieku. W obrębia tego materiału wystąpiły aporadyosnls drob
ne ułamki naosyć wosesnośredniowisosnych - sapewne wskutek inten
sywnego niescsenla grodsiaka przez jego wepółozeenyoh użytkowników*


