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Uniwersytet Łódzki 
Katedra Archeologii

Badania prowadziła Pomorsk* Ekspedycja Archeologiczna 
Uniwersytetu Łódzkiego. Sprawozdanie opracowała dr ttałgo» 
czata xowaleayk-»eiecińeka, Finansował Uniwersytet łódz
ki i Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy* Czwarty sezon badań. 
Osada otwarta z II-ИГ okresu wczesnego średniowiecza, 
w granicach kasztelanii racląskiej.

prace bsdawze skoncentrowane we wschodniej ciefci osady były kontynuacja wykopów a I9as r., 
w których odkryto ilady zabudowy nie.ikalnej i gospodatciej. Odsłonięto poioetałodcl po dalszych 
в löse lu donßstvach o konstrukcji drewniane] oraz kilka Jan odpadkowych. Donostwa o wymiarach t x 5 a 
usytuowane były na linii łW-SE, dUdy paleniskIrachowały si, w pdłnoono-tachodnich narożnikach obiek-
t ÓWa

Materiał zabytkowy stanowiły liczne fragmenty naczyń glinianych, z przełomu XT i ГГГ okresu 
wczesnego iredniowiecta, koicl iwlarzgcs, gliniane pregilikl, łfsiymtkla oda łonie te dot,d obiekty nieei- 
kalne wydaje sit układać w dwa półkoliste rsedy na linii ИИ-SE. ponledzy r redami występuj a liczne Ja- 
my odpadkowe.

Badania będą kontynuowane*

OBRA, gm. Wolsztyn Muzeum Archeologiczne
woj* zielonogórskie Środkowego Aadodrza
Stanowisko 73 w Zielonej «Órze

Badanie prowadzili mgr mgr Edward Dąbrowski. 1 Krzysztof 
Onzol /«utor sprawozdania/* Finansował KSA w Zielonej 
Górze. Pierwszy sezon badań, Hfezesnośrednłewleczn* osada 
produkcyjna*

Stanowisko, w miejscowym nazewnictwie "Glapia Góra", położone jest przy drodze do Adamowa, 
około 1 6DÛ τα na wschód od centrum Obry. Osada zajmowała południowy skłon ponad J5-haktarowego, piast-- 
czystego wzgórza* otoczonego podmokłymi łąkami. Szczątkowy stan zachowani* osady na skutek przemy
słowej eksploatacji piasku stwierdzono podczas badań powierzchniowych przeprowadzonych jesienlą 1986 r,

Pracami ratowniczymi objęto tzw, "ostaniec", eryli nieregularnego kształtu blisko 2-arowy frag
ment pierwotnego obszaru stanowiska położony w pobliżu byłej centralnej jego części oraz utworzone 
wskutek poboru kruszywa profile w południowej i zachodniej części stanowiska, o łącznej długości ponad
10U m*

W nielicznych partiach, zachowań, i w stanie nienaruszonym, stwierdzono istnienie warstwy 
współczesnego humusu o grubości około 20—30 ob oraz Intensywnej, bardzo ciemnej, niekiedy щпэ!iście 
czarnej wczesnośredniowiecznej warstwy kulturowej, której miąższość dochodziła do 4δ can. N warstwie 
tej uwidaczniały się stropy obiektów, których zasadnicza część zagłębiona była w colccwym plasku, 
częstokroć nawet do głębokości 1 , 8 m. W obrębie "ostańca* stwierdzono dwie chaty naziemne /obiekty 
nr 5 i 29/, o bardzo nieregularnych, zarysach oraz 21 obiektów o charakterze produkcyjnym.

N oczyszczonych profilach zlokalizowano dalsze 32 obiekty w różnym stanie zachowania; dwa 
2 nich to zapewne chaty ftazltmuie, reszta zaś związana była z różnorodną produkcją. W sposób ewiden
tny stwierdzono produkcję: metalurgiczną - "ostaniec*, obiekt nr 6; dwie wędzarnie - wykop II obiekty 
nr 4 i S /Ь. liczne szczątki rybi* oraz kości Świni i inne/; produkcja dziegciu - profil północny, 
obiekty nr 14 1 22: "ostaniec"; obiekt nr 17-17 a /zachowały się przaprażon* fragmenty Jcory brzozo- 
wej/.

OBKAS, gm· Kamień Krajeński 
woj. bydgoskie
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Spośród materiału masowego wydzielono 4G zabytków specjalnych, jak m.iti* fragmenty prz Mli* 
ków, szydła, gładzik 1 iglicę z kości, osełki, podkładki, fragment formy odlewniczaj, żelazne tłocz
ki, dłutko, nóż, haczyk do wędki 1 inne. Liczny materiał ceramiczny będący podstawą chronologii poz
wala datować funkcjonowanie osady od schyłku VII do przełomu VTH/XI w. Stylistycznie wiąże się on 
z materiałami typowymi dla stanowisk z północnej części Dolnego śląska 1 północno-zachodniej wielko
polski /np, Bonlkowo, Klanica, Rruszczawo/. Jako materiał luźny stwierdzono aezolttyęzne wióry, od- 
łupki i rdzenie krzemienne. W  kilko miejscach na stropie zachowanej partii kulturowej, wiążącej się 
z funkcjonowania osady VTll-wiecznej, wydobyto pewną ilość materiałów ceramicznych, które jak tlę 
wydaje datować należy na wiek ZI - ZU# chociaż poziom chronologiczny reprezentowany przez młodszą 
fazę zasiedlenia nie został, jak dotychczas,wyodrębniony w układzie stratygraficznym stanowiska. W 
wyniku przeprowadzonych prac ustalono,li obszar zajmowany przez osadę VXtI-wieczną mógł wynosić oko* 
ło 3-4 ha. Centralna i wschodnia jej część została całkowicie zniszczona przez wybranie kruszywa 
niekiedy nawet do głębokości 4 zu

Materiał zabytkowy 1 dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym Środkowego Nad- 
odrza w Zielonej Górze*

Skraj południowy i zachodni powinien zostać przebadany w następnym sezonie badawczym.

ORLE, gm. Mrocza patrz
woj* bydgoskie okras halsztacki
Stanowisko 1

OSŁONKI.
woj, włocławskie 
Stanowisko 1

OSTRÛM т.титсту, gm. Łubowo 
woj. poznańskie
Stanowisko 1 wykop Г/ВЭ, ΓΙ/Β7, ГЦ/В7 /gród/
Stanowisko 2 /podgrodzie/

Badania prowadź11i m g r  mgr Janusz Górecki, M. Łastowlecki, 
P. Patan, Jacek wrzesiński oraz doc. dr Klementyna Żurów-
eka z Zespołem. Gród; wały grodowe, majdan, cmentarzysko,
podwale, wnętrze tzw. II kościoła* Podgrodzie; wschodni 
przyczółek mostowy.

Stanowisko I. wykop 1/83

Prowadzono tu prace w ramach nawarstwień kulturowych zalegających na wałach grodów - starsze
go i młodszego. Ш wyniiai badań odkryto część pćłziemianki /?/ wkopanej w- warstwy niwelacyjne na wew
nętrznym skłonie wału starszego, którą można datować roboczo na 1 połowę Zł wieku. W warstwach roz
syp lekowych /niwelacyjnych 7/ wału młodszego dochodzących do zewnętrznego skłonu wału starszego wyeks
plorowało * pólzimnianfcą datowaną na ΧΣ-ΧΙΙ w./?/. Koronę starszego wału stanowiła glina, w której znaj
dowały się nikłe słabo czytelne brunatne fragmenty drewna. Na wale młodszym eksplorowano nawarstwie
nia związane być może z najmłodszą naprawą wału fi/, a datowane na okree KII-ÏIV wiek. Wykop 11/87 
obejmuje północną część grodu w partii na północ od XI kościoła /podwale/. Założono wykop przy północ
no-zachodnim narożniku aneksu przyaawowego wspomnianego kościoła oraz 6 sondaży we wnętrzu i po stro
nie zewnętrznej kościoła. Wykop na podwalu /ar 4ННГ, ćv. В/ eksplorowano w obrębie nawarstwień okreś
lonych numerami od IV do KII. Nawarstwienia od 1 do KII przebadano wyłącznie na działce południowo- 
zachodniej wykopu,wyeksplorowanoj głębiej.

V obrębie wyeksplorowanych nawarstwień uchwycono spalone belki - partie dolne domostwa o wy
miarach 2,5 /E-N/ x i,8-2,0 m /warstwa V-VI/ oraz klepisko gliniane /warstwa VI/ o wymiarach 3,1 m 
/К-&/ x 2,6 π zalegające pod poziomem spalonych belek* Klepisko wyraźnie opada z/północy w stronę po
łudnia. Obok wv 2 obiektów położonych w części północnej wykopu natrafiono na duże skupisko kamieni,

Muzeum Pierwszych Piastów 
na Lednlcy

patrz
neolit


