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1 głębokośol około 1,5 m, natomiast w osęśol półnoono-wschod- 
niej występują wzniesienie o średnloy 23 m i wys. 4 m. Zbooza 
jego opadają łagodni* w dół. Ha samym skraju obiektu, w częś- 
oi północno-wsohodniej wldoozn* jest skupisko kamieni. Połud
niową ozęóć obiektu przeolna droga prowadząoa do zabudować 
PGH-u Skała. Grodzisko słabo wyodrębnia się w terenie, jedy
nie od strony zaohodniej widać jego krawędzi* *yraźnie. Obiekt 
porośnięty jest krzewami i otoozony polami uprawnymi.

Przeprowadzone tu badania wersyflkacyjno-sondażowe nie 
dały rezultatów» warstwy kulturowej nie uohwyoono.

S Ł U P S K -  (Młyn) patrz wczesne średnlowleoz*

S O B O L E W O -  Muzeum Zup Krakowskloh
S I E R A D Z E ,  pow. Boobnla w Wlellosoe

Badania prowadził Kasimlerz Reguła, w m—ou llpou, finan
sowało Muzeum Zup Krakowakiolł.

Badania wykopaliskowe przeprowadzono na grodzisku wozes- 
nośrednlowieoznym, miały na oelu określenie ohronologli grodu 
1 funkojl jaką sprawował. Obiekt ten usytuowany na szozyole 
niewielkiego wzgórza wznosząoego się nad rzeką Stradomką na
leży do typu małych grodzisk stoikowatyoh. Częściowo zniszczo
ny jest przez kamieniołom, tak że obeon* plateau grodziska

Owynosi 210 m .
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Badania akonoentrowano główni* na majdanie gdzie przebada-
2no obazar o pow* 33 ■ • W trzech założonych wykopach pod cien

ką powłoką próohnloy pojawiła elę od 16-20 cm grab. warstewka 
przypalonej ziemi koloru oeglaetego. Yfystąplła ona głównie przy 
krawędzi majdanu grodelBka nie stwierdzono jej natomiast w 
ozęóoi środkowej. Warstwa ta zawierała duża ilości polepy, węgl 
li drzewnyoh, a także sporo oeramiki, którą podzielić można 
na dwie grupy i

a/ oeramlka starsza toozone na kol* bez polewy 
b/ oeramlka młodaza toczona na kole z polewą.
Z najolekawazyoh zabytków ceramicznych należy wymienić 

fragmenty brzegów naozyś o krawędzlaoh rozwiniętych, ułamki 
brzuśoów zdoblonyoh poziomymi liniami rytymi 1 falistymi, 
ozęóol den - w tym jeden ze znakiem garnoersklm.

Przeprowadzono również przekop przez stok, "fosę" i wał 
grodziska. Wykazał on zupełny brak warstwy kulturowej, która 
została zmyta i obsunęła się po stromym stoku wzgórz«. Zeohowa- 
na waratwa kulturowa, z ceramiką jako jedynym datownikiem poz
wala wyznaozyó prowizorycznie remy chronologiczne naszego 
obiektu na konieo XIII i początek XIV w. Badane grodzisko z 
raoji małyoh rozmiarów spełniać mogło jedynie rolę faktorii - 
stanloy, która w XV w. uległa pożarowi i nie została Już nigdy 
odbudowana.

3 0 0 H A 0 Z B W  Konserwator Zabytków Archeo
logicznych woj.warszawskiego

Badania prowadził mgr Stefan Woyda, finansował V/K2 w


