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RADZIKOWOv pow. Płońsk 
Stanowisko 2

Zakład Polskego Atlasu Arch 
logicznego Instytutu Histor 
Kultury Materialnej PAN w W 
szawle.

Badania prowadrjl dr Wojciech Szamański. Finansował 
IHKM PAN. Pierwszy sezon badań. Grodzisko wczesno
średniowieczne /XII w./.

Badania sondażowe całkowicie 'zniszczonego grodziska pierście- 
niowatego trwały od 21 do 28 sierpnia. Wykonano wykop o powierzchni 
16 m. Odkryto jednolity płat warstwy kulturowej o średniej mląższoś- 
oi 40 om» przylegający do zagłębienia przy wewnętrznym licu niewi
docznego zupełnie na powierzohni wału. Lico wału wyłożone zwartym 
brukiem z małych i średnich otoczaków. Z samego nasypu zachowały 
się jedynie małoczytelne ślady. Warstwa kulturowa była obficie na
sycona zabytkami» głównie ceramiką obtaczaną» pozwalającą na bez
sporne datowanie grodziska na XII wiek.

RRKORAJ» pow.Piotrków Trybunalski Muzeum Archeologiczne i Etno- 
Stanowlsko 1 graficzne w łodzi

Badania prowadziła mgr Aldona Chmielowska. Finansował 
WKZ w Łodzi. Drugi sezon badań. Grodzisko wczesnośred
niowieczne /IX-XII/.

Prace wykopaliskowe na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Rę- 
koraju są kontynuacją badań z 1967 r. W dalszym ciągu eksplorowano
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wykop I w płn. części wału grodziska. Przebadano odcinki 2, 3 
i 4 - a więo szczytową 1 wewnętrzną partię wału - do głęb. 210 
cm od powlerzohnl.

Ra oałej przestrzeni badanych odcinków występowały duże 
ilości węgli drzewnych, przepalonej polepy 1 kamieni, ze znisz
czonych konstrukcji obronnych. Szczególnie duża ich ilość zale
gała wewnętrzny stok wału, gdzie - podobnie Jak w roku ubiegłym 
- odkryto drobne fragmenty przepalonych dachówek.

Pod wałem - na odcinku 4 - zaobserwowano diyą prostokątne 
zaolemnienia, w obrębie których wystąpiły resztki poziomo ułożo
nych dranic. Są to zapewne ślady domostw z częściowo zachowany
mi reliktami podłóg. Dodać należy, że z omawianyoh wypełńlek 
pochodzi dość dużo ceramiki m.in. rozbite naczynie zasobowe.

PozA ceramiką, znaleziono kości zwierzęce 1 moono znlszozo- 
ne, drobne fragmenty przedmiotów żelaznyoh.

Wśród ceramiki około 60% stanowią ułamki naozyń silnie ob- 
taczanych na kole o drobnej, eohudzającej domieszce, datowane
na X - XII w.( około zaś 40% to oeramlka z domieszką grubego
tłucznia, górą słabo obtaczana, której chronologię można okreś
lić na IX w. do połowy X w.

Przewiduje się kontynuowanie badań tego obiektu w lataoh 
następnych.

RZESZÓW Muzeum Okręgowe
w Rzeszowie

Badania prowadziła mgr Aleksandra Gruszczyńska.
Finansowało Muzeum Okręgowe w Rzeszowie. Czwar
ty sezon badań. Osady z wczesnego średniowiecza


