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Слеп tar i ns planie prostokąta został otoczony mur«» stąd pierwotne ukształtowanie grodziska 
nie było czytelne. Dodatkowym utrudnień lam identyfikacji grodziska stanowiło iniszosenle jego pier
wotnej powierzchni wfcopaml grobowymi i porośnięte gęstymi krzewami, V październiku 1987 r. podjęto 
badania zakładając w części wschodniej ^entarza wykop sondażowy. Lokalizacja v przebiegającej wzdłuż 
dłuższej osi alei stwarzała możliwość uchwycenia ewentualnej nienaruszonej przez nowożytne wkopy gro
bowe warstwy kulturowej. W wykopie o powierzchni £ m2 natrafiono ne pozostałości budynku, typu 
pdizienlankowego, który wyposażony był w piec o konstrukcji kamiennej, ze zniszczoną górną częścią 
kopuły. Piec posadowiono na głębokości IÛÛ czijtj. na dnie obiektu* średnica wewnętrzna dna pieca wy
nosiła około Sfl cm. 2budowano go z łączonych gliną otoczaków granitowych., częściowo łupanych, Zloka
lizowany był w północno-wschodniej części budynku. Podstawa obsypana była czystym lassati Dno wyłożo
no kamieniami, które na tym samym poziomie wychodziły po stronie południowej na zewnątrz., prawdopo
dobnie przed wylotaa pieca. W wypełnlsku znajdowały się na różnych głębokościach .luźno leżące ka
mienie pochodzące z górnej części kopuły* Świadczy to o powolnym niszczeniu obiektu, a Eyó zioie o 
wtórnym wykorzystywaniu. №t głębokości 60 cm zachowała się pozioma przepalona belka dr swatana o 
przebiegu z północy na południe, stanowiąca podstawę ściany budynku i zewnętrzny element konstruk
cyjny pieca, warstwa z ruaoowiskiej polepy świadczy* że górna część pótziemianki była konstrukcji 
drewnianej, oblepiona lub wypełniona gliną. W obrębie wypełniska obiektu wydobyto nieliczny materiał 
ceramiczny, wśród którego na uwagę zasługują* zachowane w całości naczynie o profilu eaowmtym /wye.
9,5 cm/, dolne część garnka wypełniona węglem drzewnym i plaskiem a domieszką pop tuła oraz gliniany 
przęśllk tkacki. Całość materiału ceramicznego datować żnina aa νίΤΓ-ΓΧ wiek.

całkowite rozpoznanie odkrytego obiektu uniemożliwiły pobliskie nagrobki. Wyniki badań, wyko- 
« 1 lakowych w połączeniu a obserwacją morfologii stanowiska stwierdziły, że było to grodzisko wcze
snośredniowieczna,' nie notowanej w dotychczasowej literaturze*

Planowana jest kontynuacja badań.

Badania będą kontynuowane.
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badania prowadziła mgr Barbara Spigarek«. Konsultant doc* 
dr bab. Władysław Łosiński. Finansowało żtuzeum Miasta Gdyni. 
Trzeci sezon badań. Osada wczesnośredniowieczna /XX w*/.

W roku bieżącym przebadano obszar o powierzchni 13,5 m2, do głębokości,' około 150 cm, Kontynuo
wano rozkopywanie dwóch obiektów mieszkalnych. И obiektach liczni# wystąpiła ceramika, łącznie wydo
byto około 1230 fragmentów. Poza ceramiką znaleziono monetę, nożyki żelazne w tym jeden w pochwie skó
rzanej obitej blaszkami z brązu fragmentarycznie zachowanej, gwoździe żelazne, grzebień rogowo-koś- 
ciany* surowiec borsztynowy i kilka przedmiotów żelaznych, których przeznaczenia z uwagi na duży 
stopień skorodowania jeszcze nie można określić, kości ze śladami obróbki* Uzyskano takie liczny 
materiał zoologiczny. Stanowisko datowane jest na XI w*

Materiały przechowywane są w Muzeum Miasta Gdyni,

Badania powinny być kontynuowane.
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