
Sławomir Moździoch,Lidia
Nowacka

Bytom Odrzański, woj.
zielonogórskie. Stanowisko 1
Informator Archeologiczny : badania 21, 138

1987



- 138 -

a warstwie destru .ji walu od strony wewnętrznej odkryto nożyk z wolutowym zakończeniem rę
kojeści. ponadto znaleziono 4 fragmenty małych przedmiotów żelaznych, fragment osełki г piaskowca,
około 250 fragmentów naczyd lepionych ręcznie 1 ze śladami obtaczania, fragment rogu i kości zwie*
rzęce.

w części południowozachodniej grodziska, u podnóża wału wewnętrznego stwierdzono wyraźne za
ciemnienie - założono wykop sondażowy / 3 x 5  m/, w którym natrafiono na pozostałości obiektu późno- 
rzymskiego zawierającego fragmenty naczyń lepionych i toczonych, w tym dolną część dużego naczynia 
zasobowego.

Na podstawie dotychczas uzyskanych materiałów chronologię grodziska określa się na koniec 
VIII - początek IX w.

Materiał 1 dokumentacja znajdują się w Muzeum okręgowym, w Krośnie.

Badanie będą kontynuowane.

bytom ODR z Ais ki Polska AkadAla Nauk
woj. zielonogórskie Instytut Historii Kultury Materialnej
Stanoviskg 1 Sakład Archeologii Hadodrza

we Wrocławiu

Badania prowadzili mgr Sławomir łtofdzloch i mgr Lidia
Nowacka, Konsultantem był prof* dr hab. Lech Leciejewicz.
Finansował WKZ w Zielonej Górze, Czwarty sezon badań.
Osada wczesnośredniowieczna /Х/ХГ-ХП w,/.

Kontynuowano prace wykopaliskowe rozpoczęte w 1904 r* Celem było poszukiwanie pozostałości2grodu kasztelańskiego. Przebadano około 480 a. * Założono 3 wykopy sondażowe na Nowym Miaście w pobli
żu Odry, w których nie stwierdzono występowania warstw starszych aniżeli późnośredniowieczne.

Ma wzniesieniu /stan. 1/ założono wykop XI, a na wschód od niego vykopyi VIII, ΓΪ, X. Wykop 
VIII nie zawierał śl. ów osadnictwa wcześniejszego' aniżeli nowożytna, natomiast relikty Obiektów 
stwierdzone w wykopach IX 1 X pozwalają spodziewać się pozostałości grodu ksttelańskiego w ich po* 
bllżu. W wykopie X odkryto warstwę mogącą stanowić rozsypiako walu*

W wykopie xi, założonym na obszarze właściwej osady udało się zidentyfikować 5 palenisk, które 
służyły celom kuchennym oraz duży obiekt zawierający ślady produkcji garbarskiej, n.Łn. dół garbar* 
ski /obiekt nr 167/. Odkryto Ślady trzech ot- któw /zagród?/. Nadal jednak nie udało się uchwycić 
śladów budynków mieszkalnych.

Obiekt nr 169 zawierał zespół pięciu całych naczyń z νχΐΙ-ΙΧ/Χ w. Ich staranne zabezpiecze
nie przed ro z gnieceniem pozwala sądzić, że mamy do czynienia ż kompletem naczyń ukrytych przez właś- 
ciclela,

wśród pozyskanych zabytków ruchomych najliczniejsza grupę stanowiła ceramika z Χ/ΧΙ-ΧΙΙ w. 
w ilości 11.290 fragmentów. Oprócz tego wspomniane 5 naczyń z У1П-1Х/Х w., 4 fragmenty ceramiki 
średniowiecznej oraz 180 fragmentów ceramiki z epoki brązu, w tym szczątki wazy z ułamkami przepalo
nych kości, odkryto także m.in, 13 noży, jeden z rogową rękojeścią* 3 fragmenty podków, 2 groty strzał 
łuku: żelazny 1 kościany, koser, dłutko, ostrogę, fragment brązowego kahłączka, żużel z wytopu brązu, 
rwljkę ołowianą, 2 monety z 2 połowy XJ w., fragment łyżwy z kości* zdobiony paciorek z gliny, frag
ment dyszy glinianej* 4 przęślikl, 2 fragmenty osełek kamiennych orsz 1/Э kamienia Żarnowego.
Wszystkie zabytki można datować na X/Xl-XIt w.

ïblory są przechowywane w Zakład rie Archeologii sadodrza ii«« PAN we Wrocławiu.


