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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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W związku z realizacją planu baded nad wczesnośrednio
wiecznym oaadnlotwem mlędzyrzecza Gwdy 1 Wlały przeprowadzono 
na etanowlaku 1 watępne praoe wykopaliskowe* Grodzisko kształ
tu nieregularnego owalu o wypukłym majdanie (z wyjątkiem częśoi 
półnoono-zaohodnisj) usytuowane jest na półwyspie jeziora Cha
rzykowskiego (w jego połudnlowo-zaohodniej częśoi), na wynios
łym wzgórzu morenowym* Majdan obiektu (oentralna część) wynosi 
się około 18 m nad lustrem jeziora. Wał rysuje się najbardziej 
czytelnie w północno-zachodniej ozęśol oeiągająo wysokość około 
2-2,5 m.

Zakree tegorocznych badać obejmował obok prac pomiarowyoh 
wstępne rozpoznanie stanowiska. W związku z tym założono trzy 
wykopy sondażowe na majdania grodziska (numer 1 o wymiarach 2 
z 5 m| numer 5 i 4 o wymiaręoh 1 z 1 m), dwa wykopy w kotllnoa 
przy wala (nr 5 1 6 o wymiarach 1 z 1 m) wreszcie ostatni na 
wewnętrznym stoku wału (nr 2 o wymiaraoh 2 z 10 m). Ircy pierw
sza z wymlenlonyoh sondaży dały wynik oałkowiols negatywny, pod 
warstwą próohnloy wystąpił bezpośrednio oaleo. Najciekawszym 
był wykop sondażowy numer 2/ gdzie uohwyoono bardzo ozyteinie 
dwie fazy budowy wału. Wał starszy (I faza), który wiązać można 
s oaadnlotwem okresu halsztackiego, zbudowany został na warst
wie pierwotnego humusu. Jądro wału tworzył szerokośoi około 5 m 
nasyp gllniano-eiemhy (odkryta jago wysokość wynosi 90-100cm), 
zwiedozony pierwotnie konstrukoją drewnianą, która uległa 
znlszoesnlu przez pożar. 1 warstwie spalenizny obok zaobserwo
wanych lioznie przepalonyoh w ogniu kamieni polny oh odkryto 
nieliczne fragmenty oeramlki pozwalająoe datować I fazę osed- 
nlotwa na konleo okresu helaztaoklego, a być może 1 początek 
okresu latedskiego. Wał młodszy (II faza) został znaoznie pod-
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wyżezony i poszerzony. Udało się jednakie odkryć tylko jego 
piaszczyste jądro oraz ozęśclowo warstwę wykllnowująoą się na 
wewnętrznej stopie wału wraz z paleniskiem*

Szozyt wału uległ oałkowltej nlwelaoji* Odkryte w palenis
ku fragmenty ceramiki pozwalają datować XI fazę oeadniotwa 
na konieo VlXI (?) 1 IX - Z wieku*

Wszystkie te dane i odkryole warstwy kulturowej w wyko
po oh sondażowych nr 5 1 6  wskazywałyby, li pomieszczenia miesz
kalna znajdowały się wyłącznie w kotlino# w pobliżu wału obron
nego* Takie usytuowanie zabezpieozało ówozeanyoh mleazkaóoów 
przed działaniem złyoh warunków klimatyosnyoh* (wyniosłe wzgó
rze na półwyspie jeziora)*

C H A B Z T K O I E ,  et* 2, Muzeum Okręgowe w Toruniu
pow* Chojnice

Badania prowadził mgr Gerard Wilka 1 Ignaoy Skrzypek, 
od dn. 29*71- 11*711, finansowało PUBU w Chojnloaoh*

Kontynuująo badania nad wozeenośredniovtleoznym oaednlot- 
wem międzyrzeoza Gwdy 1 Wisły przeprowadzono wstępne praoe 
wykopaliskowe w Oharzykowyoh na stanowisku 2* Grodzisko koli»* 
tego kształtu o wklęsłym majdanie (opadaj^oym w kierunku wa- 
ohodnlm) i rozmiarach 20 x 20 m, usytuowane jest w odległośol 
500 m od połudn.-zeohodniego brzegu jeziora Ołtarzykowa kiego 
1 250 m na półn.-wsohód od szosy Ohojnlce-Bytów. Obiekt zajmu
je szozyt bardzo wyniosłego (ok*30 m wyeokośol) oypla moreno
wego* Wały grodziska są najbardziej czytelne od zewnętrznej 
strony stanowiska, osiągająo w partlaohl południowej 4 m wyso-


