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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.

JEEWAHHQ, gm. Lubicz Uniwersytet Mikołaja Kopernika
woj. toruńskie w-Toruniu
Stanowisko 1 Instytut Archeologii 1 Etnografii

Sakład Archeologii Średniowiecza 
1 Cząadw Nowożytnych

Badanim prowadził mgr Wojciech Chudzlak /autor sprawozda
nia/ przy współudziale mgr Małgorzaty Grupy pod naukowym 
kierownictweot doc'* dr Jerzego Olczaka. Finansował Wjct w
Toruniu. Drugi sezon badań. Grodzisko /гх-ХП w,/ oraz 
osada otwarta /VIT-JJIX w,/.

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



- i*e -

tu do czynienia ze zn inne zon n parti A wału. Przetop przez wał zontnł wykonany zapewne w okresie pdi- 
nego i r e d t i l o w l e c z a  w celu uz y stania dogodnej, ze wzgleddw obronnych, Łnnflguracjl terenu dla zbudo
wani. na wale obiektu, na ktdrego i lady natrafiono w badaniach w 1978 oraz 1986 r. Na podstawie od
wiertów uzyskano przekrój stratygraficzny fosy, stwierdzające że była to fosa typu snchepo,

0 a a -3 a
Założono 3 sondaże o łącznej powierzchni 30 пг, w których odkryto 9 obiektów oraz kilkanadcle 

necatywdw po słupowych. Zarejestrowano n.In. I/ podłużnie owalny, w przekroju nieckowa ty obiekt o 
długoicl około i л, w wypełń laku ktdrepo wystąpiła ceramika wyłącznie rącznte lepiona, przykrawądnle 
obtaczana, wykonana z gliny o grubo- i irednlot larnlstej domieszce tłucznie, oraz 1/ owalną jamą
wądzarską / 1 1 0 cm/, w przekroju cylindryczną, nleckowato rozszerzającą stą w partii spągowej, w wypeł- 
nlsku ktdrej znaleziono łuski rybie oraz ceramika cządclowo obtaczaną, wykonaną z gliny o drednlo- 
ziarnistej domieszce plasku 1 tłucznia. Materiał ceramiczny pozwala datoweó osadą od Vll-ïri w,

hadania na osadzie bądą kontynuowane.

J6GL1NÎEC, gm. Szypliszki Paristwowe Muzeum kreheologiczne
woj. suwalskie w Warszawie
Stanowisko 1

Badania prowadziła mgr Grażyna Iwanowska. Płnansowało НМЛ 
w Warszawie. Czwarty sezon badał!. Grodzisko wczesnożrsdnle- 
wieczne.

Badania wyko pa i lako we, prowadzone na powierzchni 57«$ и2, miały na celu dalsza rozpoznanie 
północne5 części majdano, tf partii południowej kontynuowano eksploracja dwóch wykopów, o wymiarach.
1,5 x 5 m 1 2,5 x 7 ra. Odsłonięto drugą warstwę bruku kamiennego, umacniającego majdan« Zajmowała opa 
powierzchnię około 1$ m2, Leci tylko partie południowe miały iwarty charakter-. Pod nią wystąpiły jesz
cze pojedyncze kamienie, związane z brukiem. Znaleziono kilka ułamków carmlkl wcaeènodredniowlocznej, 
kilkadziesiąt fragmentów kodcl zwierzęcych, żelazną tulejką grotu etriały oraz żelazną ostrogę z za
czepami płytkowymi 1 długim bodźcem, datowaną na XI w*

W kolejnych dwóch wykopach, ueytowanych na północny zachód od ww bruku w przywałowęj części 
majdanu, kontynuowano eksploracją rozpoczętą w roku ubiegłym, łf jednym z nich /o wymiarach 2 x 5  m£
zarysowały aią dwa obiekty. Pierwsiy szerokości około h,SQ я miał poetad owalnego zaciemnienia. V 
jego wypełnlsku wystąpiły ułamki ceramiki, polepy, kości zwierzęcych, oraz węgla drzewnego. Drugi obiekt 
półkolisty o Średnicy 1,80 m, wchodził w zachodni profil wykopu. W jego obrąbie oraz w sąsiedztwie zna
leziono żelazny strzały, 2 szklane paciorki oraz 95 drobnych przedmiotów brązowych /я. In. 3 trzy—
łyki, w tym jeden'zdobiony żółtą emalią/» Wystąpiło również kilkanaście ułamków ceramiki, kości zwie
rzęce oraz 2 fragmenty ludzkiej czaszki,

W drugim wykopie /o wymiarach 2,5 я 5 л/, sąsiadującym z poprzednim, przy eksploracji świadka
szerokości 0,30 m, pozostawionego w poprzednim sezonie znaleziono 2 szklane paciorki^ w tym 1 ze zło
tą wkładką orai 0 1 wyrobów z brązu - fragmenty drutów, kółka, pierścienie, zawieszki, kawałki branso
let. W wykopie przy profilu północnym uchwycono również fragment większego obiektu w postaci półko
listego zaciemnienia o średnicy l,lû щ. w jego otoczeniu wystąpiły nikłe ślady spalenizny« nim mające 
jednak charakteru obiektów posłupowych. Materiał odkryty zabytkowy wykopu obejmuje około 60 fragmen
tów kości zwierzęcych, li ułamków ceramiki wczesnośredniowiecznej t z okresu wędrówek ludów, 3 żelaz
ne groty strzał oraz 19 przedmiotów brązowych. If ten sposób ilośó zabytków wydzielonych, uzyskanych 
w rlągu 4 Lat badari na majdanie grodziska, wynosi obecni· 75Q sztok. Są to przede /wszystkim drobne 
wyroby brązowe /683, w tym 9 przedmiotów zdobionych żółtą emalią/, nimltcjtne żelazne /3 5 /, 3 7 siklaw
nych paciorków oraz 9 zabytków wykonanych z jasnego metalu.

Tego roczne prace nie pozwoliły na uściślenie dotowania badanego obiektu w stosunku do poprzed
nich ustałeś /X-XTIГ w./. Potwierdziły natomiast wcześniejsze obserwacje, dotyczące charakteru dużej 
tTAfici materiału zabytkowe9 0, stanowiącego prawdopodobnie mrowieć do produRcji wyrobdw brazowycb-


