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ozęśol środkowego odoinka pradoliny Baryozy, na niewielkim\wzniesienia, w odległośol ok« 1 ka na waohód od wei. V oelu 
aśoićlenia ohronologii oraz wyznaozenla zasięga osady założo
no ta dwa wykopy oraz 8 sondaży« Ogółem przebadano do oaloa po- 
wierzohnlę około 1,2 ara* Odkryto i wyeksplorowano 6 obiektów 
nleruohomyoh, w tym jedną dożą półziemiankę, w poziomie o zary
sie prostokątnym 1 wymiaraoh 4,30 z 2,50 m« Wypełnlako jej za
legało w oalou, do głębokoóol 1,00 bu V pólnoono-zachodniej 
ozęśol obiektu znajdowało się palenisko.

Obiekty nleruohome zalegały w piaszczystym oalou, bezpo
średnio pod warstwą orną, na głębokośol około 0,30 m i były 
znacznie zniszozone orką« Na podstawie przeprowadzonych badać 
przypuszoza się, że omawiana osada zajmuje powierzohnlę około 
2 ha« Wśród* zabytków ruohomyoh - poza jednym nożem żelaznym 
dominowała oeramika. W oparoiu o dość jednolity jej oharak- 
ter można datować osadę na Zl/UI w«

W zaohodniej ozęśąl osady odkryto kilkadziesiąt, fragmentów 
żużla żelaznego, który zalegał luźno w warstwie ornej« Przy- 
puszozać można, że znajdowało się tu stanowisko hutnicze.

1 I 0 B 0 TO, pow« Uilloz patrz brąz

0 1 B T I I A, pow« Chojna Muzeum w Oedyni
«

Badacie prowadzili dr Władysław Pilipowiek 1 H.Mellnows- 
*ka w okresie od dn. 7.do dn. 25«1«, finansowało Muzeum Pomorza 
Zaoh. w 8zozecinie.



W ramaoh badać nad wzesnośredniowieoznym osadnictwem 
Oedynl, w związku z przypadkowym odkryciem na stan* 2 grobu 
ciałopalnego w 1966 r* w sąsiedztwie grodziska, roepoozęto 
badania zwiadowozo-sondażowe, osiem odkryoia 1 zlokalizowania 
kościoła romańskiego.

W trakcie badać natrafiono na przemieszane groby szkiele
towe, groby popielnloowe wozeanośredniowieozne 1 łużyokle oraz 
nienaruszone groby szkieletowe przypuszozalnie z woeesnego 
średniowiecza* Groby szkieletowe zalegały naA popielnioowyml. 
Wśród zabytków należy wyróżnić opróoz oeramikl, obrąozkę z 
brązu 1 2 brakteaty* Natrafiono także na fundamenty kamienne 
budowli usytuowane równolegle do siebie w odległ. 8 m (?) 
w klerunicu półn.zaoh. - połudn.waoh. Odkryole to pozwala przy
puszczać, że Bą to relikty kościoła widoczne na sztyohu Merlza- 
na z XVIII w*

W powiązaniu z omentarzyskiem szkieletowym i oiałopalnym 
wynikają sugestie, że możemy mleć do ozynlenia ze śladami koś- 
oloła z ozasów ohiystianizacji Pomorza w XII w* Oelem wyjaśnie
nia tego zagadnienia badania będą kontynuowane w roku prsyez- 
łym. Planuje się równleż^po sukcesywnym odełonlęoiu fundamen
tów kośolołajpozostawienie ich i zabezpieczenie w oharskterzs 
rezerwatu aroheologioznego*

0 H A B Z Y K 0 W 8 ,  at.l, Muzeum Okręgowe w Toruniu
pow* Ohojnióe

Badania prowadził mgr Gerard Wllke i Ignaoy 8krzypek, 
od dn. 21.VI- 28.VI, finansowało PMHN w Chojnloaoh.
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