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Klub Archeologii Podwod
nej "Tryton" w Bydgoszczy
Badania prowadziła mgr Olga Romanowska-Grabows
ka. Finansował WXZ w Bydgoszczy. Drugi sezon
badań. Jezioro przy grodzisku kultury łużyckiej,
osadzie wczesnośredniowiecznej /VII - VIII w. / i
strażnicy średniowiecznej /XIV w ./.

Prace podwodne - archeologiczne prowadzono równolegle na dwóch
odcinkach przy wschodnim brzegu półwyspu, w pasie przybrzeżnym ca 6 m.
szerokości; tj. w części północnej, w miejscu, gdzie półwysep najbardziej
się wcina w jezioro oraz w partii południowej, gdzie znajduje się najwięk
sze jego przewężenie.
W pierwszym odcinku badań, przy najbardziej wysuniętej części pół
wyspu, zlokalizowano fundamenty niedużej późnośredniowiecznej budowli,
w rzucie prostokątnej, stanowiącej relikty istniejącej tu w XIV wieku stra ż 
nicy, kontrolującej sieć drożną i regulującą przeprawę. W pobliżu niej, wy
dobyto dwa dobrze zachowane miecze, datowane na XU1/X1V wiek oraz duże
ilości ceramiki wczesnośredniowiecznej i średniowiecznej /koniec XIII i po
czątek XIV wieku/. Ponato na tym odcinku zlokalizowano konstrukcję mosto
wą , zachowaną w postaci dwóch rzędów dębowych pali, oddalonych od siebie
0 2 ^5 m i biegnących od półwyspu w głąb jeziora na odległość około 10 m.
Most ten mógł funkcjonować zarówno przy grodzisku kultury łużyckiej, jak
1 przy osadzie wczesnośredniowiecznej, gdyż w sąsiedztwie odkrytych słu 
pów w y s tę p o w a ła ceramika "łużycka" i wczesnośredniowieczna.
Badania na odcinku południowym wschodniego przybrzeża pozwoliły
zlokalizować dobrze zachowaną konstrukcję mostową w postaci dębowych pa
li, biegnących w kierunku drogi do Wiewiórczyna, ustawionych w dwu sz e re 
gu, w odległości od siebie ca 4<n., Most ten przypuszczalnej długości 40 m,
sądząc po zachowanej konstrukcji grodziska, ciągnął się od bramy grodu w
kierunku stałego lądu, przekraczając mieliznę. Jego część południowa zosta
ła kompletnie zdewastowana w okresie międzywojennym, podczas kopania to r
fu.
W pobliżu odkrytych konstrukcji mostowych zalegała wyłącznie cerami
ka "łużycka" /HaD i W L/, pozwalająca wstępnie powiązać odkryty most z
osadą obronną ludności kultury łużyckiej.
Przewiduje się kontynuowanie badań podwodnych jeziora Wolskiego
przez następne lata, w powiązaniu z systematycznymi pracami wykopalisko
wymi, realizowanymi na terenie półwyspu.

