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Ha tya odcinku aaatoaowano po ras pierw··; ekaploraoje pr*J utyciu wypłukuj ąc e go silnego e trim len la »ody prey jeaiioesM- 
nym uiyolu aelaeowe;) pompy odwadniająoej.

Pr»c« badewoee grodu raoląakiego b«dą koatynuoiiu w ro
ku prayaałyn·

RADŁIKOfO 8TARI ,gB.Oaert>ińek Polak· Akademie Hauk
«oj.płockie Instytut Hletorii Kultux?Materialnej * Wareaawie Zakład Xpoti Metali

Badania prowadalła sgr Iwona Dgbrowaka wespół в ekipą ltu»eum Barokowego ■ Prilepie · г— aob 
poleko-jugo*łowiańaklej u»owy, Flnaaaował ХЯКМ PAH# Drugi se eon badań* Wcsesaofradnlowieoane 
■lejące kultowe·

Stanowlako w Radalfcowle amaae "Gaiki««", рвЭДове aa pdł- 
noonys kraj&ou wal aa trudno doatępay» waedreu «юадогуя, posiada w profilu keatałt feiftego at oska * planlf 4oad rwoolarnego 
owalu o roodaracfa 40x60 m, (X dłuiaaa obiektu aorldsiowana i«*t s niewielkie odohylaniem po linii waobód-aaobdd« fiyhuw badawcze eałoioao wadłus osi pdłnm-potudale l|k|dvM w eelu utkanie profilu peprseeanago ataaowlaka. Podatkowe na aboosu wohodnf waa&rsa ueytuewaoo wykop loolaiowi o dłufloeol 
20 », po llall weohM-a«eb6d w oewląKAlu do «jrtoopow a 1976 r· Prs*kopaoo łąoanle powierwabnlf 108 «2 /153f8 rV,Vyalkl t**eroo*nych badać okaaały ale aleawykle interesujące.
V ο*φ4«1 półaoonej wag<£r»e, n* koronie wału, alokallaowaao тбw o M*rofco#ei około 2 o, eitfbokoéci 0,75 tn> na dal« kt dra go odkryto dwie ewalae Je«y bllinlaoM w kaetaaeie i trasal wypeł- nlffc. Jedna, odkryta w oaioéol, posiadał· roemlwry 3x1,5 n, 
•ląAasô ci 0,9 n. Ha Jej dnie slokallaowaao wsparte na fcilku 
iaeeleeieob aaoaynie gliniane, uaskodr.ioe aaó nieoo ponléej 
fiegewty duiego naczynie wteołrowego. letfpna anallaa o· ter lain owanioeaegc poawala datować o dixy tą jamę na VII - Till alek* 
W odlagłoiol 2 ■ o· pdłnoo od jaa zlokaliaowaao w oalcu alady dwóob apaloojob ałupdn, tąoeącyoh alg najpewniej funkcjonalnie s wjéoi opiaaayei obiektami.
W południowej oaçéol wegórs« odałanięto oeęśolowo brak kasien- 
ny naytuoweny w obrębie owalnego rowu. Bruk ten o eter około i 
1,5 ■· długości odkrytej około 3 ш zbudowany był nieewykle ata- 
χϋΒΐβ в nie« 1 olkloh kanieni po lny ob 1 łupany eb staaowląoyoh 
и и Ц  koœtrukojfl. W oeçioi aaobodnlej bruku slokallaowaao na~ 
oayni* gliniane, obtaoaane, cleükoéoienne a uchem Л П 1 / Х 1 И  w·/· 
ffewnątra naosynia suajdowały ei« koioi kury oraa niewielkie, 
tui ł o krągłe ostrse krsenlenne. TuA obok odkryto Btanony nói te- iitfty*
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H* uwagę taeługuj# taki« odsłonięta w wykopie eondafcowy», aa stolcu wrgórza, spalona konstrukoja drewniana, którą stanowi korytowate dno rowu o seerokoéoi około 1 o· Brak materiałów za
bytkowych, a taki« dość niejasna stratygrafia tej ozędol stanowiska utrudnia datowani« odkrytej konstrukcji.

Wstępna analisa wyników badań poewala sądzić, 12 zarówno 
owalne Jany Jak 1 bruk kamienny pełniły funkoje miejso ofiar
nych w poszczególnych fasaob rozwoju badanego stanowiska· Odkryte dno rowu usytuowane u podnóża nadsypanej sztucznie ozęi- ol wzgórza wiązać mo&na s okresem rozbudowy 1 poezerzania sta
nowiska w kierunku wsohodnim.

Wyniki badań wykopaliskowych dwóch kolejnych aezonów badawczych pozwalają sądzić z duftym prawdopodobieństwem, 14 badane wzgórze spełniało funkcje miejsca kultowego ni« tylko w okresie poprzedzającym przyjęoie chrześcijaństwa, ale i w wle- kaoh późniejszych.

ROGOWO, gm.Białogard 
woj„koszalińskie Stanowleko 9

patrzokres lateński

SIBKZROWICB, gm*Cewice woj.słupskie
patrz
epoka brązu

SIERADZ
Wzgórze Zamkowe PP Pracownie Konserwacji Zabytków Pracownia Aroheologiczno- Konaerwat orska Oddział w Warszawie

Badania prowadziła mgr Urszula Perlikoweka-Puss- karska przy udclals mgr Sanny Hłynarozyk. Finansował WKZ w Sieradzu. Dziewiąty sezon badań.Oród 1 sanek /XI - XIV w./.

Wykop nr 9
Badania archeologiczne prowadzono po »ewnętranej stronie 

murów absydy "rotundy** wedłui centralnej oal obiektu. Uzyskano profil dochoozący do muru i zinterpretowano układy stratygra
ficzne we wnętrzu 1 na zewnątrz obiektu. Powiązano czas powstania 1 uiytkowanla "rotundy" z przylegającym do jej butów ве- wnętrsnych tzw.wałem młodszym datowanym na 2 połowę XIII wieku 1 poozątek XIV wieku.

Wykop nr 3
Przebadano powierzchnie 32 m2. Zadokumentowano fragmenty negatywów murów obwodowych i "domu dużego", zwlązanyoh в XIV wieczną sabudową вавки.


