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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-
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kośoi, caś zaohodnlej od 5 - 5,5 m.
Dążąo do wstępnego rozpoznania obiektu założono 2 wykopy 

sondażowe, pierwszy (nr 1 o wyo. 2,5 x 3 a) na majdanie, drugi 
(nr 2 o wyo. 2,5 x 7 o) na wewnętrznym skłonie wału. W wyniku 
krótko trwałyoh prao odsłonięto, aż do azozytu wewnętrzną ozę&ć 
wału, który usypany został na pierwotnym humusie z warstw gli
ny 1 plasku, a weaooniony konstrukcją przekładkową (zachowaną 
bardzo fragmentarycznie). W ozęóol zaohodnlej wykopu udało 
się zaobserwować ślady dwukrotnej przebudowy lub naprawy wału 
obronnego. 0 dkryte lioznie, pr^ wewnętrzneJ stopie wału, ka
mienie polne są śladem zwenętrsnego płaezoza wału lub też jego 
umoonlenlem w miejscu styku z majdanem. Pierwotna szerokość wa-> 
łu u podstawy wynosić musiała przeciętnie ok. 7 - 8 m.

Obydwa wykopy dosterozyły fragmentów naozyć gllnlanyoh, 
które pozwalają wstępnie datować obiekt na konieo VIII (?) 1 
II-I wieku.

0 H llll, pow. Boohnla Katedra Aroheologll Uniwer
sytetu JagielloÓBkiego 1 
lluzeum Archeologiczne w 
Krakowie

Badania prowadziły dr Marla Oabalaka 1 mgr Alina falowy, 
finansował Uniwersytet Jagielloński i muzeum Aroheologlozne.

Kontynuowano systematyozne praoe wykopaliskowe na gro
dzisku. Leży ono na wyniosłym pagórku, nu skraju Pogórza Kar
pa okl ego, otoozone jest z trzech stron Rabą.

Badania prowadzono w zaohodnlej ozęśol grodziska, na skło-


