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M ateriały, stanowiące własność Muzeum w Zam ościu, do czasu 
opracowania zdeponowane będą w zbiorach Zakładu Archeologii UMCS,

Badania będą kontynuowane.

DĘBCZYNO, gm, Białogard 
woj. koszalińskie 
Stanowisko 6
CZERSK, gm. Góra Kalwaria 

*
DOBRZESZOW, gm. Łopuszno 
woj. kieleckie
Stanowisko Góra Dobrzeszowska

patrz
o kr ее wpływów rzym skich 

patrz
uzupełnienia 1976 
Wojewódzki K onserwator 
Zabytków 
w Kielcach

Badania prowadziła d r E ligia Gąssowska, przy 
w spółpracy doc. d ra  Zenona Wo fniaka i m gr a 
Roberta Sadowskiego. Finansowało WKZ w Klei· 
с ach. Czwarty sezon badań* Sanktuarium  pogań
skie na szczyeie góry, wzniesione w okresie  
pó ź no lateńskim  /?  / ,  użytkowane do + 795 r .  p. n. e .

W czwartym roku badań odsłonięto w całości założenie w obrębie 
tzw,. elipsy górnej i  częściowo mlędzywala 1-2. Rozeznano system  komu
nikacyjny wiodący z dwóch stron  po przekątnej od tzw. schodów zachod
nich i schodów SE. W ejście pierw sze prowadziło międzywalem 1-2- do 
tzw. wewnętrznego p rze jśc ia  wschodniego, wejście drugie w międzywale 
2-3  wałów półksiężycowych. Założenie zamyka na południu "antywai", 
wał czwarty usypany tu na niewielkim odcinku 1 sąsiadujący ze ślepym 
wąwozem z nadsypanymi ścianam i. W ejście główne i niektóre znaczące 
elem enty wewnątrz elipsy górnej zostały oznaczone ste lam i kamiennymi 
lub obrobionymi na okrągło płaskim i kamieniam i. Założono dwa wykopy 
badawcze. Jeden zlokalizowany w pobliżu zejścia  pod wał 1, gdzie 
znajduje s ię  kam ień ofiarny, ujawnił w w arstw ie gliny z w ietrze li nowej, 
układ pali drewnianych, który zostanie rozeznany w przyszłych badaniach. 
Sporządzono analizę archeoastronom lczną i ustalono główne praw idło
wości pomiarowe w teren ie . Oddano do analizy C-14 węgiel drzewny 
pochodzący ze stropu wału 1. Wynik określa  datę schyłkową użytkowania 
sanktuarium  na lata  około 795 r .  n. e.

Badania będą kontynuowane.
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