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Ul y ek НПО liczne zespoły ceramiki eełku-Icie ręcznie lepione) z VI-VI1 m. reiązene zapewne 
z nijeterezę faz* konetrokcji obronnych grodu, eystępujęce zwłaezcza na zewnętrz bruku otaczającego 
gdrna platformą grodz teka, Jak rdwniei zespoły ceramiki z okresu lateiiekiego S z И  ». Spoirdd »»- 
bytkdw wydzielonych zwraca) a uwegg liczne przed liki gliniane, formy do odlewu ozddS brązowych wyko·" 
папе z margin, fragment paciorka fcubooktaedrycznego ze zzkła kobaltowego, fibula podkowiaeta z brgzu 
oraz dwa unikatowe okucia br gzowe pokryte tło tę blaezfcę z wyobraieniami twarzy ludzkich.

w trakcie bad ad rozpoznano wierceniami: stratygrafie dwdch domniemanych zniszczonych kopcdw 
znajdujących sią na wysoczydnle na południe od grodziska, stwierdzając w nich. obecno« warstw knlte
rowych. występowanie warstwy kulturowe) stwierdzono takie na obszarze, odkryte) w czasie badart po- 
w i иг zehn lewych, osady otwartej położone) na pdinocnym stoku wysoczyzny otaczającej grodzisko od po- 
ludnla.

W roku następnym kontynuowane będą badania południowej części grodziska.
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Badania prowadził sgr Marek. Jagodziński prry współpracy 
mgr Marii Kasprzyckiej. Finansowa! ЯК2 w- Elblągu, Szósty 
sezgn badań. Osada rzemieślniczej—handlowe"/IX-3 w n.e./.

Badania prowadzono w- centralnej części osady, Wytyczono wykop o wymiarach. ]0 i 3fl i - dłuższą 
osią ukierunkowany w stosunku do stron świata wzdłuż ΐ Γ π ϋ  Б  -  W , /ary 24/XXIV, 2S/XXIV, 26/XX1V/, ,  

Wykop ten usytuowano ok* 40 d na północ od odsłoniętej w 1985 r* dawnej linii brzegowej jeziora 
D r u Ż n o .

Zdjęto warstwę orną charakteryzującą się dużym zapiaszczenies oraz występowaniem pokaźnej ilości 
zabytków - ceramiki, bursztynu, kości zwierzęcych, wyrobów metalowych. Świadczyło to o znacznym znisz
czeniu warstwy kulturowej, wynikającym z długotrwałej, intensywnej uprawy prowadzonej na tym obszarze 
w latach ubiegłych,

Ponl* 1 warstwy ornej, na powierzchni arów 24/XXIV 1 25/XXTV zarysowało się pokaźnych rozmia
rów prostokątne zaciemnienie układające się ukośnie, wzdłuż linii PNHfE, Obiekt ten posiadał intensyw
nie ciemnobrunatne wypełnisko. Wyróżniono koncentracje węgli drzewnych, osaz polepy. M kllkn miejs
cach wystąpiły wyraźne owalne skupiska popiołu, Wzdłuż wschodniego obrzeże odsłonięto pasmowo układa
jący się ślad przepa’cnej gliny /polepy/* Cały obiekt /prawdopodobnie pozostałość dużego budynku - 
w wykopie uchwyoono wymiary 12 * 5 m/ otoczony był warstwą średnio- i gruboziarnistego plasku barwy 
jaanozćttej, Wewnątrz obiektu, w jego Środkowej części, znajdował się dość dobrze zachowany drewniany 
słup wbity w torf* prawdopodobnie jeden z elementów konstrukcji nośnej budynku.

Podczas ekepiorac^j. wypełń laka budynku odkryto dużą ilość zabytków a.itj. fragment naczynia 
z brą2U, klucz żelazny, fragmenty nitów żelaznych, paciorki szklane 1 bursatynowe, raki żelazne 1 
szczątki ryb. Interesującym znaleziskiem były trzy monety - dwa fragmenty dirhemów oraz moneta zachod
nioeuropejska będąca naśladowaniem sonet karolińskich*

Równolegle z badaniami archeologicznymi prowadzono badania geologiczne. Ha podstawię siatki 
wierceń o oczkach 2Û z 2D ®, założonej na polder ach 1 t IX stanowiska wykonano: *
1/ mapę hlpsometryczną spągu warstwy kulturowej w skali 1 i 10ÛÎL
I/ mapę gruntów w cięciu poziomym pod warstwą glebową w skali 1 s 1G0G
3/ mapo gruntów w cięciu poziomym na głębokości 1,7 я м skali l t 1QQQ
4/ mapę gruntów w cięciu poziomym na głębokości lrÛ m w skali 1 ; I
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5/ mapę gruntów w cięciu poziomym na rzędnej Û»S m npm w sJcali: 1 t lOOG 
Mapy te wykonano w oparciu o 1*5 sondować geologlcznycb-

Sondowania 1 ich analiza wykazały, li spąg warstwy kulturowej zalega na rzędnych od -1,1 id 
ppm do 0,1 л pa. fr niektórych partiach omawianego terenu, szczególnie we wschodniej części polderu 1, 
występuję dwa poziomy warstwy kulturowej przedzielone warstwą mułu* W ozęści północnej obu polderów 
warstwa kulturowa nie wyetę.wije, natomiast w glehie spotyka się często pojedyńcze fragmenty kości 1 
bursztynu 1 ceramiki. Nożna przypuszczać, if w ■»trafie tej warstwa kulturowa została zniszczona przez 
or fee 1 procesy glehotwdrcze. Kle jest wykluczone, ii sioże pojawiać się ona tutaj lokalnie w postaci 
soczewek., lecz na pewno brak. jej ciągłości na tym obszarze.

Jak zaznaczono powyżej, deniwelacje spągu tej warstwy sięgają 1*2 иг. Kależy sądzić* ii osad
nictwo pojawiło się początkowo na terenach położonych wyżej i w ślad za ustępującym zbiornikiem wod
nym zajmowało kolejne, coraz to nowe, osuszane obszary*
Generalnie można stwierdzić, że najpierw zajęto obszary północno-wschodnie, a następnie stopniowo 
postępowano w kierunku południowo-zachodnim. W4związku z powyższym najstarszych śladów osadnictwa 
należy szukać na wyniesionych terenach stożku napływowego w- okolicach koryta cieku 1 północno-wschod
niej części polderu 1, zaś śladów najmłodszych na peryferiach, południowo-zachodnich.

Badanie będą kontynuowane.
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N ramach tematu Osadnictwo Bierni Chełmińskiej w okresie wczesnośredniowiecznym* kontynuowano 
badania wykopaliskowe w celu weryfikacji dotychczasowych ustaleń dotyczących wczesnośredniowiecznego 
zespołu osadniczego*

G r o d z  i s k o
W celu korelacji przestrzennej najstarszych warstw osadniczych na majdanie ze stratygrafią wału 

oczyszczono południowy profil zachodniej partii, wału zniszczonej w wyniku silnego podmywania przez 
wody meandrującej Drwęcy* Stwierdzono istnienie układu stratygraficznego o ponad e-metrowej miąższości. 
Na majdanie, w odległości około 7 m od podstawy wału odkryto domostwo o dlpgości 4Q0 cn, zagłębione 
na około 1Q0 a  v piaszczystym podłożu. Chronologię domostwa określono na podstawie materiału ceramicz
nego na 2 połowę X w. Odsłonięto tu również co najmniej trzy poziomy osadnicze grodu datowane od 2
połowy Z do końca XII w. Ponadto stwierdzono dwie fazy użytkowe wału* N pierwszej fazie piaszczysty 
nasyp jądra wału wieńczyła Itiej nie określona dotąd konstrukcja drewniana. Siady odkryto w postaci 
warstw spalenizny oraz licznych węgli drzewnych* В następnej fazie piaszczyste jądro wału zostało nari- 

sypaae do wysokości A m. Bezpośrednio u jego podstawy zarejestrowano ponad 2-aetrowej szerokości kon
strukcję drewnianą w układzie przekładkowym oraz grubą warstwę spalenizny 1 węgli drzewnych pochodzą
cych zapewne i konstrukcji drewnianej licującej od wewnątrz piaszczyste jądro wału.

Badania przeprowadzono również w obrębie nieć ko watego obniżenia wału, w miejscu domniemanej 
brany wjazdowej. Lzlęki odwiertom uzyskano przekrój stratygraficzny« co pozwoliło stwierdzić, i e  mamy


