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Badania prowadziła mgr Iwona Dąbrowska wespół z dr 
Boiko Babióea. Finansował ГЫКИ FAN, Dziesiąty sezon 
badań. Wczesnośredniowieczny 1 średniowieczny ośrodek 
kultowy.

Badania wykopaliskowe prowadzone były wspólnie z archeologami z instytutu Badania Kultury 
Słowian w Pr Hep le, w ramach, polsko-jugosłowiańskiej umowy o współpracy.

Badanie stanowisko położone jest na północnym krańcu wal Radzlkowo Stare, na naturalnym 
wzgórzu morenowym górującym nad okolicą. Posiada ono w profilu kształt ściętego stożka, w planie 
regularny, owalny o rozmiarach 40 ж 60 m.

Wykopy koncentrowały alę na północnym, stromym zbocze wzgórza oraz na płaskowyżu w części 
wschodniej stanowiska. Przekopano łącznie 68 m* eksplorując sześć wykopów* Na północnym zboczu wzgó
rza założono, na linii N-S, na przedłużeniu'wykopów z lat ubiegłych, 3 wykopy o rozmiarach: 4 x 4 m, 
4 ж 4,5 a oraz 4 x 2,5 z, oznaczone cyframi: XbVT, ΙΛΠ 1 LXVE, M wyniku badań w wykopach LVT i XLVI, 
odkryto w warstwie IV spaloną konstrukcję drewnianą stanowiącą najpewniej pozostałości schodów pro
wadzących na szczyt wzgórze. Stanowiły ją poziome belki dębowe, półokrągłe w przekroju, o średni
cach 9, 11 oraz 18 cm oraz podtrzymujące je słupy dębowe wbite prostopadle do stoku wzgórze. Szero
kość odkrytej konstrukcji wynosiła ca 1,4 a. Wyraźnie czytelny zarys schodów uchwycono na profilach 
zachodnich obu wykopów. Ponadto w wykopach LKVI 1 t»Vl odkryto_zagłębienie w podłożu calcowym posia
dające w profilu kształt nieckowąty o szerokości średnio 5 m, maksymalnej głębokości 1,2 m. Wypeł- 
nisko obiektu, narwanego "Rowem", stanowiła brunatna ziemia z licznymi kamieniami polnymi zlokalizo
wanymi głównie na jego dnie. V obrębie "Rowu", obok fragmentów naczyń wczesnośredniowiecznych, zna
leziono żelazny groelk strzały z zadziorami oraz nóż żelazny. Szczegółowa analiza stratygraficzna, 
a także orientacja "Rowu" równoległa do podnóży wzgórza, [pozwala przypuszczać, iż .odkryty obiekt sta
nowił najpewniej granicę pomiędzy wierzchołkiem wzgórza, a pozostałą jego częścią. Udało się takie 
stwierdzić, Ü  badana w roku bieżącym część wzgórza zoztała sztucznie usypana. Analiza warstw stra
tygraficznych pozwoliła wyodrębnić naturalny trzon wzgórza morenowego. Ba płaskowyżu, na polu ornym, 
w części wschodniej stanowiska, założono 3 wykopy badawcze o rozmiarach 4 x 2 m, oznaczone cyframi i 
Ш Г / 4 , XXXrvb 1 ШГ У с .  W wykopach ХИГУа i XXXlVh, pod warstwami ziemi ornej i szaro-żółtego piasku 
odkryto “Rów*· analogiczny do opisanego wyżej. Posiadał on szerokość około 7 a, maksymalną głębokość 
0,8 n, zorientowany równolegle do podnóży wzgórza. Inwentarz "Rowu" na badanym odcinku stanowiły nie
liczne fragmenty naczyń wczesnośredniowiecznych.

Tegoroczny sezon wykopaliskowy dostarczył niezwykle cennych materiałów do rekonstrukcji za
budowy przestrzennej północno-wschodniej części stanowiska, s także do odtworzenia pierwotnej formy 
wzgórza zwanego "Gaikiem" potwierdzając raz jeszcze domniemanie, iż stanowiło ono pogański ośrodek 

- kultowy we wczesnym średniowieczu?


