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Góra, na której leży grodzisko etanowi ostatnie wzniesienie w paś
mie zamykającym dolinę od strony południowej. Analogiczne pasmo
zamyka dolinę od północy. Leży na nim grodzisko kurowskie. Oba
opisane pasma tworzą wyraźne przewężenie, będące zamknięciem Kot
liny Sądeoklej.
Badania ograniozyły się do wstępnego rozeznania w^nswiąwaniu
do dawnych wykopów. Wykop I położony na szczytowej partii poziomu
górnego nie wykazał warstwy kulturowej, która na skutek pracesów
denudacyJnych obsunęła się niżej. Kilkucentymetrowy humus spoczy
wa wprost na skale. Wykop II, położony na przejściu z poziomu gór
nego w dolny, posiadał niedużą warstwę kulturową zawierająoą sko
rupy z okresu wczesnego średniowiecza. Zalegały one w czarnej zie
mi bezpośrednio na.skale. Znaleziono również skorupy kultury oeramlkl sznurowej, których skupisko znajdowało się na powierzchni są
siadującej z wykopem. Nieliczne 1 silnie zniszczone ułamki naczyń
kultury łużyckiej zebrano z powierzchni obiektu.
Eksplorowane wykopy nie wniosły nowych danyoh do stratygrafii
poziomów osadniczych badanego stanowiska. Badania będą kontynuowani
co pozwoli na rozwiązanie tych problemów.
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r. Ich rezultatem jest pomno

żenie Ilości przebadanych obiektów 1 ustalenie zachodniej granicy
osady. Przebadano powierzchnię 20 arów, odkrywając cztery jamy
wczesnośredniowieczne, w tym trzy z zawartością zabytków ruchomych
/ceramika, kości/.
Dwie spośród przebadanych jam leżały w odległości ok. 2 m
od siebie 1 były bardzo nieznacznie zagłębione w zlemlęi być może
maiqy tu do czynienia ze śladami jednorazowych ognisk.
Dwie pozostałe jamy były nieckowato zagłębione w calec na
głębokośó 50-70 cm. Ich wypełnisko, silnie shumusowane, miejscami
z licznymi drobnymi węglami, zawierało ceramikę 1 kości oraz węgle
drzewne - prawdopodobnie pozostałośó obiektów mieszkalnych lub gos
podarczych.
Poza jamami, na północno-zachodnim krańcu ich zwartego zasię
gu, odkryto na stoku pasmo ziemi spływowej, zawierającej pewne 1lośol ceramiki.
Na inwentarz zabytkowy, uzyskany w wyniku tegorocznych badań,
składają się fragmenty naczyń, w przewadze ręoznie lepionych, sła
bo profilowanych, ^Liczne fragmenty den i ścianek prażnio, dwustożkowe przęśliki gliniane oraz niewielka ilość kości zwierzęcych.
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