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o raz  ceram iką XIII-wieczną. Być może są  to szczątki zawalonego pieca 
ko [Kił ko we go.

W części południowej wykopu odsłonięto wał drewniano-ziem ny, 
zbudowany w konstrukcji przekładowej, którego elem enty drewniane 
zachowały się  w postaci negatywów. Średnica wału u podstawy wynosiła 
około 6 m . Pod zewnętrznym skłonem wału natrafiono na pozostałości 
najstarszych  umocnień obronnych« Układ zwęglonych konstrukcji pozwa
la przypuszczać* że wał ten do połowy wysokości usypany był z piasku, 
powyżej zaś wznosiła się  konstrukcja przekładkowa. Brak śladów 
płaszcza kamiennego.

Po stronie wewnętrznej wału, na głębokości około 4 m poniżej 
obecnej korony wałów grodziska, zalegają jak można przypuszczać, 
zwęglone m oszczenia, drewniane, najdawniejszej powierzchni majdanu 
na warstw ie zorsztynowego piasku. Calec zalega na głębokości około 
4 ,5  m poniżej korony wałów.

We wnętrzu najstarszego wału nie znaleziono zabytków ruchomych, 
powyżej zaś, w waretwach wału późniejszego, natrafiono na drobne 
ułamki ceram iki wczesnośredniowiecznej /ХИ-ХШ w. ? / .

Planowana jes t kontynuacja badań.

OSTROWITE TBZEMESZENSKIE, gm. T rzem eszno patrz
woj. bydgoskie okres halsztacki
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OSTROW LEDNICKI, gm. Łubowo Muzeum Pierw szych
woj. poznańskie Piastów na Lednicy

Badania prowadzono pod kierunkiem m gr, Jerzego 
Łomnickiego. Finansowało Muzeum na Lednicy. 
Dziesiąty sezon badań. Grodzisko w czesnośred
niowieczne /Х/Х1 - XIII w. / .  Cmentarzysko 
/XII w. / .  '

Badania m iały charak ter ratowniczy. Obejmowały wykopy fun
damentowe pod nową konstrukcję dachu nad relik tam i budowli kamien
nej, które biegły w dwóch rzędach wzdłuż północnej i  południowej 
ściany budowli. Nienaruszone warstwy kulturowe stwierdzono po połud
niowo-wschodniej stronie budowli kamiennej, w dolnych partiach wykopów. 
Wyróżniono 6 warstw kulturowych datowanych roboczo na okres od 
X/XI-XI1I wieku. Pod darnią z m ateriałem  XIII-wiecznym wystąpiła 
w arstw a popiołu, kamieni, zaprawy o m iąższości 20-10 cm , zaw ierająca 
nieliczne ułamki naczyń ХШ-wiecznych całkowicie obtaczanych, stalowo 
szarych .
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N iżej zalegała jednolita w arstw a ziem i o m iąższości około 40 cm. 
Zaw artość Jej stanowiły ułamki naczyń całkowicie obtaczanych XII/
XIII-wiecznych. Na jej spągu odsłonięto pochówki szkieletow e. Cmen
tarzysko odkryto przy części centralnej budowli. Wyeksplorowano 
32 pochówki. Wyróżniono 3 poziomy grobów z zachowanymi częściowo 
śladam i trum ien 1 obudowy z płasko łupanych kam ieni. Wyposażenie 
grobów bardzo ubogie. Znaleziono nóż z pochewką skórzaną zdobioną 
okuciam i brązowymi, fragm ent grzebienia rogowego, dwie obrączki 
brązowe i jeden pierścionek sreb rny . Między grobam i występują 
ułam ki naczyń całkowicie obtaczanych z XII wieku.
Groby wkopane były w warstwę osadniczą z fragm entam i jam 1 palenisk. 
Z zabytków występują tu jedynie ceram ika całkowicie obtaczana, 
k tórą datować można na drugą połowę wieku XI. Funkcja jam  i palenisk 
ze względu na ich fragm entaryczność trudna jes t do określen ia .

W odległości 5 m od południowej ściany budowli pod wspomnia
ną w arstw ą,na niewielkim odcinku wy stępiły fragm enty konstrukcji 
drewnianych /5  poziomów/ i warstewka gliny, które łączym y z kon
strukcjam i wału młodszego /Х/Х1 w. / ,
Pod wymienionymi konstrukcjam i zalegały warstwy niwelacyjne o m iąż 
szośc i 80 cm z dużą ilo śc ią  ceram iki górą i całkowicie obtaczanej X/XI 
wiecznej;należy ją  łączyć z niwelacją starszego  wału z ΓΧ/Χ wieku, 
którego fragm enty odkryto w 5 wykopach.

Udało się  wyróżnić 24 poziomy słabo zachowanych konstrukcji 
drewnianych, wykonanych z belek o średnicy około 15 cm. Biegły one 
równolegle i prostopadle do wału, Fbziomy konstrukcji drewnianych 
przedzielone były zbitą gliną i piaskiem ,

OWIDZ, gm. Starogard Gdański Muzeum Archeologiczne
woj. gdańskie w Gdańsku
Stanowisko 1

Badania prowadziła m gr Anna Wapińska. Finan
sowało Muzeum Archeologiczne w Gdańsku.
Piąty sezon badań. Grodzisko w czesnośrednio
wieczne /IX-XII w ,/ .

Badaniami objęto wschodnią część grodziska dotychczas n ie
rozpoznaną. Wytyczono 2 wykopy:
Wykop 16 -  na o si E-W . Odkryto w nim pół ziem iankę o wymiarach 
3, 80 x 1,60 m i m iąższości około 0, 60 m , ponadto ślady kołków wbitych 
pionowo w ziem ię, wiążących s ię  najprawdopodobniej z konstrukcją 
naziemną. Odsłonięto również dwa paleniska. W ewnątrz pół ziemianki 
odkryto liczne ułamki ceram iki całkowicie obtaczanej, kości zw ierzęce, 
fragm ent dłuta / ? /  żelaznego, nóż, gwoździe.


