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1 m odkryto 3 belki ułożone jedna na drugiej i ciągnące się wzdłuż wału. 
Od zewnętrznej strony były one podparte pionowymi kołkami. Między tymi 
belkami, a rumowiskiem wału występowały dodatkowo belki poprzeczne.
Po zewnętrznej stronie tej konstrukcji odkryto dalsze belki o układzie nie
regularnym.

Na podobny system wzmocnienia podstawy wału natrafiono po prze
ciwległej - wschodniej stronie grodziska w małym kontrolnym wykopie. Po 
stronie wewnętrznej wału odsłonięto natomiast warstwę nieregularnie uło
żonych kamieni, które od strony majdanu stanowiły być może wzmocnienie 
podnóża wału. Na małym odcinku zbadanego wnętrza grodziska nie odkryto 
warstwy kulturowej. Pod warstwą darni natrafiono na ił z piaskiem stano
wiący warstwę calca. Inwentarz ruchomy z grodziska był bardzo ubogi. 
Znaleziono tylko ceramikę, nieliczne kości zwierzęce, trochę polepy oraz 
fragment przęślika.

Na podstawie ułamków ceramicznych obiekt wydatowano na X wiek.
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Zbadano 275 m . Prace skoncentrowano w północnej części osady, 

na obszarze sąsiadującym z ubiegłorocznymi znaleziskami obiektów produk
cyjnych. Odkryto 14 obiektów wczesnośredniowiecznych, zawierających 
przeważnie fragmenty naczyń glinianych, polepy i kości zwierzęcych, jak 
również narzędzia - przęśliki, ciężarki tkackie, osełki itp.

W pobliżu dwóch pracowni złotniczych odkrytych w roku 1973 natra
fiono na podłużną jamę /9/74/ ,  o wymiarach 240 x 90 cm. Całe wnętrze ja 
my wypełniała silnie wypalona niecka gliniana pomarańczowej barwy. W 
ciemnoszarym wypełnisku znaleziono wiele fragmentów naczyń glinianych, 
węgli drzewnych, znikomą ilość kości zwierzęcych, żelazny tłoczek oraz 
przęślik gliniany. Mamy tu zapewne również do czynienia z pozostałością 
warsztatu produkcyjnego.

W jednym z obiektów natrafiono na czaszkę psa / ? / ,  której usytuowa
nie uprawnia do przypuszczenia, iż stanowiła ofiarę zakładzinową /w po
przednim sezonie odkryto czaszkę konia/.

Planuje się  kontynuację badań.
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