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Grodzisko badano w czasie od 10.VI do 26-VI. Założono wykop 
szerokośoi 2 m, na przedłużeniu zeszłorocznego wykopu, w kierunku 
zaohodnim. Wykonano przekop przez zewnętrzny wał grodziska dwudziel
nego.

Wał ziemny usypany był z plasku z próchnicą* W nasypie brak 
konstrukcji drewnlanyoh, sporadycznie występują ślady drewna. Znacz
ną llośó zwęglonyoh belek odkryto u podstawy zachodniego, wewnętrz
nego stoku wału. Prawdopodobnie są to zsunięte z wału szczątki drew
nianego płaszcza lub palisady. Szerokość wału u podstawy wynosiła 
oa 9 m, zachowana wysokość wału 2,30 m. Podłoże naturalne /caleo/ 
stanowi piasek ze żwirem. W nasypie wałowym występowała niewielka 
ilość ceramiki oałkowlole ob ta o tan ej /XII w*/. Przy wewnętrznym 11- 
ou wału odkryto półzlemiankę /przy profilu południowym/. Dno zie
mianki leży poniżej obeonego poziomu wody gruntowej* Występowała

2tu o.ramlka 8 XII/XIII w. Przekopano odoinek długodol 16 m /32 » ♦
264 m /• Wykonano dokumentaoję rysunkową.
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Badania prowadziła mgr Irena Kutyłowska pod kierunkiem 
prof.dr Aleksandra Gardawsklego. Finansowała WRW w Lu
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W sezonie 1968 r. badano półnoony odcinek najpóźniejszego
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zewnętrznego wału* Wykonano eiedei wykopów arowych na przestrzeni 
130 m. Przekopano szczyt wału, jego zbocza oraz część odcinka mię
dzy wałem zewnętrznym 1 środkowym. Na kulminacji wału odełonlęto 
na głębokości 30 - 60 ca / w araoh 351• 355» 641. 642» 645/ kon- 
etrukoje wałowe przepalone, a w pewnej części ozyteiny przebieg 
w tych miejscach, gdzie konetrukcje owe uległy rozkładowi 1 za
mieniły się w brunatne zaeieanlenla. Stwierdzono występowanie na 
przebadanym, zniszczonym prawie do podnóża wału odcinku umoonleń, 
najniższy poziom konstrukojli skrzynie z grubyoh belek, kładzione 
na zrąb 1 wiązane ze sobą, o rozmiarach 14 x 18 m$ wewnątrz wypeł
nione były one piaskiem*

Na kulminacji wału w arze 645 odkryto dolny zrąb domu miesz
kalnego, usytuowanego na już zniszczonych, nie letniejąoyoh, kon
strukcjach wału« Inwentarz oeramlozny pozwala go datować na wiek 
IX.

0ZAPIS SZLACHECKI!. Zakład Polskiego Atlaeu Aroheo-
pow. Łosice logioenego IHKM PAN w Warszawie.

Badania prowadziła mgr Irena Góraka. Finansował 
IHKM PAN. Pierwszy sezon badań. Domniemane gro
dzisko wozsenośrsdnlowieozne.

Obiekt zwany "Głodowa Góra" położony jeet w obrębie wei, po 
prawej stronie drogi wiodącej z Zalesia do Czapli Szlacheckich.

W literaturze przedmiotu obiekt znany od końca XIX wieku. 
Niszczony przez rozkopywanie Jego części, nigdy nie dostarczył 
materiału zabytkowego, który pozwoliłby na ustalenie Jego chrono
logii.


