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nięto poziom chaty 17, która na głębokości 25 cm m iała w ym iary 5 x
5, 5 m . W narożniku północnym płytkie ognisko o średnicy 140 cm w głę
bione do 30 cm posiadało kilka kam ieni, które m ogły być pozostałością
dużego paleniska kamiennego. W ejście do chaty znajdowało się od połud
nia, ale warstwy z tej strony uległy zniszczeniu. Na całym przebada
nym obszarze znaleziono: osełkę kamienną oraz dwa noże, dwa pręty,
okucie i sztabkę hakowato zgiętą,
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Tem atem prac wykopaliskowych było przebadanie konstrukcji w ało
wych dla celów rekonstrukcyjnych wału. Wykop wytyczono w południowowschodniej c zęści grodziska,
wm iejscu zachowania całej szerokości wa
łu. Długość wykopu u podstawy wału wynosi 27 m, szerokość 10 m.
E ksplorację rozpoczęto od kulm inacji wału i przebadano konstrukcje wa
łow e do głębokości 1,70 m, Zadokumentowano ślady spalonych konstruk
c ji drewnianych na kulminacji wału o ra z fragm ent kam ienno-ziem nego
jądra.
Jednocześnie prowadzono prace badawcze na majdanie grodziska.
U podnóża wału wytyczono wykop o wymiarach 10 x 10 m w celu przeba
dania zabudowy przyw ałow ej. Uchwycono ciemnobrunatną warstwę kulturo
wą z dużą ilo ś c ią kamieni pochodzących z rozsypiska wału. Natrafiono na
skupiska kam ieni, w ęgle drzewne, fragm enty polepy będące pozostałościa
m i zabudowy. Stwierdzono dużą m iąższość warstwy kulturowej, która
świadczy o intensywnym użytkowaniu tej partii grodziska.
Uzyskany m a teriał zabytkowy można datować na XU-X1H wiek.
M ateriały i dokumentacja znajdują się w Pracowni Arch eologiczn oK onserwatorskiej P P P K Z O/Warszawa.
Badania będą kontynuowane,
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Notowane od dawna w litera tu rze naukowej, pierścieniowate gro 
dzisko nizinne nie było do tej pory badane. K aśk a , dogodna dla osad
nictwa p rzestrzeń półwyspu wyschniętego je z io ra , skłoniły do rozpozna
nia w pierw szym rzęd zie najbliższego otoczenia grodziska. Założone
wykopy wokół grodziska nie potw ierdziły istnienia osadnictwa otwartego.
Zaobserwowano jedynie ślady nowożytnej orki o ra z relik ty .umocnień fa 
lochronu zbudowanego wzdłuż dawnej lin ii brzegow ej u podnóża wału
obronnego. Wykopy na majdanie /dwa/ potw ierdziły wyniki dotychczaso
wych obserw acji powierzchniowych odnośnie chronologii. Stwierdzono za
leganie na wtórnym złożu ceram iki ręczn ie lepionej, górą lekko form ująco obtaczanej z IX -X w. Siady w cześn iejszego osadnictwa /przypusz
czalnie osada otwarta/, zostały zniszczone podczas zakładania grodu
w X II wieku.
Fragm entaryczna obserwacja wału pozwala na stwierdzenie zastoso
wania techniki przekładkowej. U podnóża wału odkryto bardzo mocno
zniszczony obiekt •/domostwo?/,usytuowane lekko skośnie do lin ii umoc
nień obronnych,
i

Stanowisko charakteryzuje niewielka ilo ś ć m ateriału zabytkowego.
Na inwentarz składają się głównie fragm enty ceram iki, bryły polepy,
kości zw ierzę ce /bardzo mało/ i zaledwie 1 zabytek m etalowy w posta
c i połówki podkowiastej sprzączki brązow ej pochodzenia bałtyjskiego.
W św ietle roboczej analizy wydaje się, że stanowisko można okreś
lić , jako gród strażn iczy funkcjonujący opodal zbiegu szlaków drożnych
z Gdańska, T czew a i Starogardu p rzez G orzęd ziej w kierunku Prus,
Przeprow adzone badania powierzchniowe w najbliższej okolicy p rzy 
niosły odkrycie szeregu nowych stanowisk, w tym osad otwartych z w cze
snego średniow iecza /X I-X II w. /.
Badania zakończono,
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Badania prowadziła m gr Danuta Piotrowska
p rzy współudziale mgr. W ojciecha P iotrow skie
go, T r z e c i sezon badań. Osada wielokulturowa,
/Od wczesnego okresu epoki brązu po wczesne
i późne średniow iecze. /
Badania były kontynuacją prac rozpoczętych w 1977 r. Wykopy za
łożono w m iejscu, gdzie teoretycznie spodziewano się uchwycić skraj
osady.

