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obiektu obronnego zbudowanego na rzucie trójkąta. Uchwycono ostre załamanie waiu. 
Pozostaje do wyjaśnienia, czy północny bok trójkąta u wierzchołka posiadał bramę. Z ukła
du warstw i zabudowy wewnętrznej wynika, że jest to prawdopodobne.

Uzyskano drobne przedmioty z brązu (fragm. ozdób, groty strzał do łuku) oraz liczne 
ułamki ceramiki gospodarczej. Mniejsza niż w poprzednich sezonach liczba wytworów 
nieceramicznych wynika z tego, że w warstwach wału są one rzadko spotykane.
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Osada położona jest na płaskiej, piaszczystej łasze, wśród podmokłych łąk, 50 m na 
południe od wału grodziska. Od początku badań grodziska w W idnie bezsporne były 
związki tej osady z obiektem obronnym. W okresie lipiec-sierpień 1992 r. wykonano prze
kop (dł. 55, szer. 2,5 m) przez osadę po osi wschód-zachód oraz w połowie długości 
wykonano drugi wykop (dl. 25, szer. 2,5 m) w kierunku południowym. Oba wykopy miały 
na celu uchwycenie zasięgu osady i rozpoznanie jej zabudowy i funkcji. Dla uzupełnienia 
wykonano trzed  wykop (dł. 45, szer. 2,5 m) na krańcu wschodnim po osi północ-południe, 
dający przekrój tej części osady.

Stwierdzono, że osada powstała przypuszczalnie w schyłkowej fazie istnienia grodu, 
a  więc na początku okresu halsztackiego D i istniała krótko, nąjwyżej kilka lat. Zabudowa 
miała charakter pół ziemiankowy i szałasowy bez trwałych konstrukcji. Jedynie w części 
południowo-wschodniej odkryto obiekt o rozmiarach 5 x 5 m składający się z kilku przepa
lonych warstw polepy. Wystąpi! tam jedyny znaleziony przedmiot brązowy — duży, złama
ny przy ostrzu przecinak lub dłuto z rozklepaną główką (zbitą od użytkowania). Być może 
cały obiekt położony na krańcu osady związany był z produkcją brązu.

Na wszystkich działkach, na które dzielono wykopy (numeracja od A do Y) znajdowano 
mniejsze lub większe ilości ułamków naczyń gospodarczych oraz fragm. dużych urządzeń 
w rodzaju piecyków oraz żebrowanych, beczułko waty ch konstrukcji z wypalonej gliny, 
które najprawdopodobniej służyły do zawieszania naczyń nad ogniskiem (paleniskiem). 
Liczne paleniska i płytkie jamy zasobowe wiązały się z zabudową. Osada zniszczona była 
wraz z grodem w gwałtownym najeździe. Jej funkcję należy określić z dużym prawdopodo
bieństwem jako osadę zastępczą na czas przebudowy grodu. Przebudowę taką sugerują 
ostatnie badania grodziska, które zniszczone było prawdopodobnie krótko przed zakończe
niem przebudowy.
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