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DOBRZESZÎW, gm.Łopuszno
woj«kieleckie
Stanowisko Odr* Dobrzeazoweka

Wojewódzki Konserwator Za
bytków w Kielcaoh

Badania prowadzifedr Ellgia Gąssowska* Finanso
wał WKZ w Kielcaoh* Trzeci rok badań /plerwase
sprawozdani· w 1А/. Sanktuarium pogańskie na
szczycie góry, wzniesione w okresie póśnolatsńekim/?/, użytkowane я okrasie rzymskim.

'Jeet to najlepiej zachowane i nieco odmienne typologicznie,
trzeoie obok Łysej góry i Góry Grodowej w Tumlinie, sanktuarium
pogańskie w Górach Świętokrzyskich. Góra Dobrzeezowska tworzy
zwarty masyw /367,5 ta npm/, * wydatnym garbem o długości 2,5 km
i największej szerokości 1000 m. Północno zachodnia partia szczy
tu, najszersza 1 stosunkowo płaska, została otocsona potrójnym
ciągiem wałów na planie eliptycznym o osi wzdłużnej pokrywającej
się z kierunkiem przebiegu grzbietu. Wały zostały usypane ze
zwietrzeliny miejscowego piaskowca triasowego bez użycia kamie
nia specjalnie łamanego w ławicach skalnych, lecz z daleko idą
cym przystosowaniem podłoża, zbudowaniem stopy z dużych bloków,
mniejszyoh ułożonych wyżej i narzuceniem na wierzch drobniejszego
piargu* Obecna wysokość wałów wynosi przeciętnie ok* 1,3 do 1,6
m, szerokość 3 m. Obłe, spłaszczone przekroje poprzeczne oraz
rozsypleka świadczą, że wały pierwotnie wyższe i bardziej strome
uległy naturalnej erozji* W nieznacznym tylko stopniu 1 na nie
których odcinkach zostały zniszczone przez średniowieczną i no
wożytną wybiórkę kamienia.
W pierwszym robi badań /1975/ wały 1 obszar międzywałowy
oczyszczono z poszycia leśnego celem zorientowania sie w ich
rzeozywistej konfiguracji oraz przecięto wał 1 /najwyższy/ i 2
/Środkowy/ z międzywalem 1-2, wykopem o szerokości 3 m, dlugośoi 20 m. Jednym z najważniejszyoh stwierdzeń było ustalenie, że
wały na całej długości zostały nasycone treścią kulturową w poetacl grubej warstwy spalenizny i popiołu· Jest to plexwszy
przypadek uohwyoenla /w tego typu oblektaoh w polsoe/ warstwy
kulturowej związanej niewątpliwie z okresem użytkowania, cc da
je możliwość śolsłego określenia chronologii ośrodka, tak na
podstawie zabytków wtoplonyoh w warstwę/w wale 1 ceramika rzym
ska/, Jak analizy 014* Układ, miąższość, stratygrafia zalegania
1 stopień przepalenia płaazcza kamiennego świadczą o różnym
sytuowaniu ognisk* Na wale 1 ognie palono na kulminacji i po
chyłości od strony wewnętrznej w stosunku do elipsy górnej /właś
ciwego sanktuarium/, na wałach 2,3 przeciwnie, główni· na po
chyłościach zewnętrznych* V partiach międzywałowych, z wyjąt
kiem obrzeżenia głównego weJsola, śladów ognisk nie stwierdzono.
Szczegółowy plan obiektu został rozpoznany w pełni w dru
gim roku badań. Wał 1 tworzy obwód zamknięty, wały 2 1 3 /wyż
sze i wyeksponowane półkslężyoowo od południa/, otaozają Wał 1
z trzeoh stron, opierając alę krańcami ramion o urwistą grań
skalną na zachód. Hajwiększa rozplętośó całego założenia na
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linii ptfłnoo - południ« wynoal 10S ■, najaniejasa na llnll
wachtfd - saobód ftOtfau Dodatkowym akcent·· Jeet tddalony o 46*
в ku południowi, poeadowiony u podndfta góry, proaty ni· ваокnlfty wał 4· Dokładni· w połowi« długodol wsahodalej trały 1 1
Z koaesą alę rodsajea sygsaka, tworaąo uonuaentalne w«j6el*
w obręb «lipay eönt«j.
Badania 1977 r . sostały akoaoantrcwan« я wawnftrsny* «an·
ktuarlua о wy·. 100x2$ m. Ха wproat weJ4oia ■ oa«4ai eaefaodnioj odkryto podwal Inf kaai«iiną pod ołiara Mntraliqr/?/ в 11eanÿal fxaematael wygładsonago na яагаог esaxwooago plaakowoa toalińafclago 1 ceraalki reyaakiej. V esféol połpdnlowej
/&9 ± i l * aa prMdłwAania połowy długości wału 1/ salaaa duto
aktcplako apalaaiany, Jmbob· ai· afcaplomw— в ę opodal eai du
ły obrpblcmy blok каахаяау o kaatałoi· в grubasa *oo*ortioBny·. bate obrobi«· kasieal·. 9 ”at«l" aafawloayob я wyraź
ny· poreądku, aaftblxy. poaowtawioae w 4 krańoach allpay podob
ne uakofcl ataaliM. aywiew raaulamjrob kąaanlkdH ni «day wnftП М elipwr a kwintaaają wału 1, powtarsająe« alg wielokrotnodol Н о й , dokładna orientacja obiektu, aj— gają da la «уeh
badań pr*y wap4łwd*i*l· aatroooaa. ld«a aaioéaaia wywód»i il(
niewątpliwie a kr«ga religil celtyefciej.

ODÖf
woj.kłakowaki«
Staaowiako I I

p airs
u eelit

OKIXVOWD, gn .& iigiel
woj *l«asoagrńakl·
Staaowlako 3

pstra
n eolit

ШЮЮЮ, ea.Oatrowloe
woj.kowsallńaki·

k iM ia Herodowa
w Saoaaolai«

Badania prowadalł agr Ryaaard Wołąjrlewics,Piaanaowało Химия larodowe я SaoM oInl«.P iąty,
oatatnl aetoa badań. Pol« o m kultxjry wielbaxwkWJ pod kuxbanaal. Окт·· wpływów г пум kich.
Рг*е prowadziono ивире łn la ją o · badania archeologic eno-gleboanawea· pola ornego в faay B2 odkrytego pod Tnirtian—1 в fasy
C1a. Roakopaao posoatawion· я tya o«lu oBfdel naaypów kurhanów
nr В 1 10, pod ctdryal odsłonięto próchnlof orną 1 4lady orki
r a d ł * ·. Pod kurhanea 8 ujawniano w próchnicy ob«onoid BB*rokl«j
/ponad 1 m/ bruady roada le ła ją c e j orkf " p o p » ·« sną" prowadsoną
na waobdd i saabóa od owej brasdy. Brusda aapewne sp ełn iała
rola al«dBy. V éw letl· odbytych reliktów uprawa pola mogła
aleć atały charakter. Pobrano próbki do badań glebosnawccyoh
1 palinologiosnyoht

