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P race  badawcze w 1978 roku objęły jeden z trzech  kurhanów, zwanych 
przez m iejscow ą ludność "T rzem a Górkami".
Przebadano częściowo ćwiartki b 1 с kurhanu nr 1. W ćwiartce b, k tórą 
wyeksplorowano do głębokości 2,15 m /p rzy  p ro filu /, odkryto krąg 
kamienny, w przybliżeniu kolisty, o średnicy  18-20 m etrów , złożony 
z kamieni polnych o średnicy 20-40 cm.
W nasypie ziemnym kurhanu, natrafiono na fragm enty ceram iki, nawią
zującej do okresu późnolateńsklego i rzym skiego.

Badania na tym stanowisku będą kontynuowane w 1979 roku.
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WKZ w Bydgoszczy. P ierw szy sezon badań. 
Grodzisko z po do kresu halsztackiego D. 
Grodzisko z X-XII w.

Grodzisko położone na Pojezierzu Mogileńskim, na wyspie 
Jez io ra  Ostrowickiego znane je s t od 1886 r .  W okresie  międzywojennym 
prowadzono tu  poszukiwania powierzchniowe, a w latach 1958 i 1969 
niewielkie badania sondażowe, podczas których stwierdzono istnienie 
nawarstw ień z okresu halsztackiego i z wczesnego średniow iecza. Ce
lem badań było dokonanie przekroju przez wał o raz  rozpoznanie Jego 
konstrukcji i  zabudowy wnętrza grodziska celem sprecyzowania chro
nologii.

Stwierdzono, że w podokresie halsztackim  D ludność kultury 
łużyckiej zbudowała wzdłuż brzegów wyspy wał o jąd rze  glinianym przy
krytym płaszczem  kamienno-ziem nym , a od strony  jez io ra  poszerzoną 
ławą kamienną. Na ruinach tego wału zbudowano w X wieku wał w kon
strukcji drew niano-ziem nej. Wewnątrz grobu odkryto pozostałości 
budowli ludności kultury łużyckiej. Konstrukcją nośną były słupy wkopy
wane w calec, a  ściany zbudowane były z plecionki grubo obrzuconej 
gliną. Pozostałości chat z wczesnego średniow iecza nie stw ierdzono, 
jednak gruba w arstw a kulturowa Świadczy, że osadnictwo w tym czasie 
m usiało być do ić  intensywne. Trwało ono do XI/ХП wieku.

M ateriał zabytkowy i dokumentacja znajdują s ię  w Zakładzie 
Archeologu Wielkopolski IHKM PAN w Poznaniu.


