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Badania prowadzono w południowo-zachodniej części grodziska, 
w wykopie o powierzchni 150 ra^ do głębokości 2 m .

Stwierdzono, że wał drewniano-ziemny, o szerokości około 12 m , 
posadowiony,był na skraju  p iaszczystej kępy; p iaszczyste jego jądro 
umocniono od strony wewnętrznej drewnianym rusztem , zaś zewnętrzna 
s trona  walu posiadała - jak się  wydaje - konstrukcję вkrzyniowo-rusztową. 
Duża ilość kamieni występująca w wewnętrznym o sypie ku wału pozwala 
przypuszczać, że na szczycie znajdowały s ię  skrzynie wypełnione kam ie
niam i. Ruszt wewnętrzny uległ spaleniu, mimo i ż  układ niektórych warstw 
drewna był dość czytelny. Tuż pod wałem znaleziono duże ilości ceram iki 
o cechach charakterystycznej dla końca II i  początków III okresu wczesno
średniowiecznego, oraz dużo kości zwierzęcych, fragm enty żelaznej 
m iseczki, wędzidło, groty s trz a ł, noże i inne przedm ioty żelazne. W ystę
powanie licznych dołków słupowych wskazuje na istnienie pod wałem za
budowy m ieszkalnej.

W fosie szerokości około 8 m - okalającej grodzisko odkryto 
konstrukcje drewniane. Przylegały one bezpośrednio do wału i były za
pewne pozostałością przedwala. M ateriał ruchomy stanowiła ceram ika, 
kości zw ierzęce i kilka fragmentów przedmiotów żelaznych.

Badania będą kontynuowane.

CZERMNO KOLONIA, gm, Tyszowce Archeologiczny Oé rode к
woj. zamojskie Badawczo-Konserwatorski
Stanowisko 1 w Lublinie

Badania prowadził doc. d r Jan  Gurba i m gr Leszek 
Gajewski, Finansował wojewoda zamojski. Czwarty 
sezon badań. Grodzisko wczesnośredniowieczne 
/X  / ? /  - XIII w ./ .

P race wykopaliskowe prowadzono we wschodniej części w nętrza 
grodziska w nawiązaniu do wykof>ów badawczych z 1977 roku. W wykopie 
o powierzchni 72 kontynuowano eksplorację rzędowego cm entarzyska 
szkieletowego o raz  prowadzono drobiazgowe badania nad szczegółowym 
rozdzieleniem  warstw  kulturowych, bogato nasyconych m ateria łam i da
towanymi na XII -  ХШ wiek przy nadzwyczaj nikłym występowaniu za
bytków, datowanych na w cześniejsze wieki.
W warswie poniżej poziomu pochówków odkryto ddlne części jam gospo
darczych; w wykopie u podnóża wału odsłonięto poziom związany z bu
dową wału, zawierający dużą ilość odpadków drewna budulcowego. Ma
te r ia ł ceram iczny nie zezwala na datowanie warstw w cześniej' niż 
na XII stu lecie .
W warstw ie ponad pochówkami odkryto m .in . dwie połówki enkolpionów 
brązowych.



-  164 «

M ateriały, stanowiące własność Muzeum w Zam ościu, do czasu 
opracowania zdeponowane będą w zbiorach Zakładu Archeologii UMCS,

Badania będą kontynuowane.

DĘBCZYNO, gm, Białogard 
woj. koszalińskie 
Stanowisko 6
CZERSK, gm. Góra Kalwaria 
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DOBRZESZOW, gm. Łopuszno 
woj. kieleckie
Stanowisko Góra Dobrzeszowska

patrz
o kr ее wpływów rzym skich 

patrz
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Wojewódzki K onserwator 
Zabytków 
w Kielcach

Badania prowadziła d r E ligia Gąssowska, przy 
w spółpracy doc. d ra  Zenona Wo fniaka i m gr a 
Roberta Sadowskiego. Finansowało WKZ w Klei· 
с ach. Czwarty sezon badań* Sanktuarium  pogań
skie na szczyeie góry, wzniesione w okresie  
pó ź no lateńskim  /?  / ,  użytkowane do + 795 r .  p. n. e .

W czwartym roku badań odsłonięto w całości założenie w obrębie 
tzw,. elipsy górnej i  częściowo mlędzywala 1-2. Rozeznano system  komu
nikacyjny wiodący z dwóch stron  po przekątnej od tzw. schodów zachod
nich i schodów SE. W ejście pierw sze prowadziło międzywalem 1-2- do 
tzw. wewnętrznego p rze jśc ia  wschodniego, wejście drugie w międzywale 
2-3  wałów półksiężycowych. Założenie zamyka na południu "antywai", 
wał czwarty usypany tu na niewielkim odcinku 1 sąsiadujący ze ślepym 
wąwozem z nadsypanymi ścianam i. W ejście główne i niektóre znaczące 
elem enty wewnątrz elipsy górnej zostały oznaczone ste lam i kamiennymi 
lub obrobionymi na okrągło płaskim i kamieniam i. Założono dwa wykopy 
badawcze. Jeden zlokalizowany w pobliżu zejścia  pod wał 1, gdzie 
znajduje s ię  kam ień ofiarny, ujawnił w w arstw ie gliny z w ietrze li nowej, 
układ pali drewnianych, który zostanie rozeznany w przyszłych badaniach. 
Sporządzono analizę archeoastronom lczną i ustalono główne praw idło
wości pomiarowe w teren ie . Oddano do analizy C-14 węgiel drzewny 
pochodzący ze stropu wału 1. Wynik określa  datę schyłkową użytkowania 
sanktuarium  na lata  około 795 r .  n. e.

Badania będą kontynuowane.
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