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ANDRZEJÓW, gm. Urszulin P P  Pracownie Konser-
woj. chełm skie wacji Zabytków
Grodzisko Pracow nia Archeologicz

no-Konserw atorska 
Oddział w Lublinie

Badania prowadzili Je rzy  Cichomski /au to r sp ra 
wozdania/ o raz Andrzej Hunie z i Edmund M itrua. 
Finansował WKZ w Chełmie. Pierw szy sezon 
badań. Grodzisko wczesnośredniowieczne /Х1П w. / .

Celem badań było ustalenie funkcji o raz  chronologii obiektu. 
Grodzisko, obecnie cm entarz, leży na łagodnej kulminacji wysoczyzny. 
Bzut jego jes t zbliżony do koła o średnicy 70 m . Wykop I zlokalizowano 
na stoku grodziska w jego południowo-wschodniej części. Układ warstw 
wskazuje, że część Środkowa grodziska, wznosząca się ponad o taczają
cy te ren  na około 3 m , je s t  sztucznie podwyższona p rzez nasypanie 
ziem i wybranej z fosy /głębokość fosy 3 -3 ,5  m / .  Obserwację tę  potw ier
dza wykop II założony na linii pierwszego w dnie fosy oraz odwierty wyko
nane na majdanie grodziska.
Wykop III zlokalizowano w centrum majdanu grodziska przy zachodniej 
ścianie cerkwi. D ostarczył on dużej ilości m ateriału  zabytkowego głów
nie ceram iki, którą ogólnie można datować na XIII wiek.

BARKOWICE MOKRE, gm, Sulejów Muzeum Archeologiczne
woj. piotrkowskie i E tnograficzne
Stanowisko 1 w Łodzi

Badania prowadził m gr M ieczysław Góra, F inanso
wał WKZ w Piotrkowie Trybunalskim. Stanowisko 
wielokulturowe. Osada otw arta z okresu późno- 
rzym skiego /Π Ι-IV w. /  o raz osada obronna z o k re 
su wczesnego średniow iecza /VI-DÎ w. / .

Badaniami objęto ostatn i fragm ent nie przebadanej części cypla, 
gdzie przebiegał rów obronny nr 1, W jego wy pełnie ku, w okolicy, cen tral
nej partii osady, natrafiono na nikłe ślady. Był to rodzaj przepustu ziem 
nego o dwumetrowej szerokości, który umożliwiał dotarcie na zamkniętą 
zasiedloną część cypla. W rowie n r 1, tuż obok przepustu ziemnego zna
leziono ułamki naczyń glinianych, duże ilości polepy z negatywami odbić 
konstrukcji słupowych, liczne węgle drzewne, 3 żelazne groty s trz a ł. 
W szystkie zabytki datowane są  na okres od końca VI wieku do 1 połowy 
IX wieku.


