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72 Wczesne średniowiecze

na boku lewym, czaszką na wschód. Bezpośrednio na szkielecie (na wysokości klatki 
piersiowej i między kopytami) leżały 2 duże kamienie o średnicy ok. 70 cm.

Występiyąca w obiektach ceramika pozwala je  datować na okres 2. pol. Х- l .  pol. XI w. 
Natom iast odkryte groby należą do cmentarzyska datowanego w ramach 1. pol. XI-XII w. 
Niektóre groby wkopane zostały w obiekty osady. Trudno określić chronologię pochówku 
konia — w chwili obecnej można powiedzieć, iż jest starszy niż połowa XI w.

Badania pozwoliły na oszacowanie obszaru cm entarza na 50 x 40 m. Przypuszczalnie 
pochowano tu  ok. 250 osobników.

Podczas badań przeprowadzono wstępne analizy kości zwierzęcych, zabytków kamien
nych, pobrano próby palinologiczne, a zawartość naczynia glinianego z grobu 10/93 prze
kazano do analizy.

M ateriały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.
Badania będą kontynuowane.

G lo g ó w -O stró w  T u m sk i, s t .  2 M uzeum Archeologiczno-Historyczne
gm . loco , w oj. le g n ic k ie  w Głogowie
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Badania prowadzi! m gr Zenon Hendel (kierownik). Uczestniczyli mgr 
mgr Aleksander Dobrowolski, Zbigniew Lissak, Magdalena Swider
ska, Wacław Pogorzelski, Krzysztof Czapla, Piotr Gierczak. Finanso
wane przez Urząd Wojewódzki w Legnicy oraz parafię rzymskokato
licką p. w, NMP Królowej Polski w Głogowie. Dziesiąty sezon badań. 
Gród wczesnośredniowieczny (schyłek X-XIII w.), średniowieczny 
kanał wodny i budownictwo nowożytne.

Badania wykopaliskowe przeprowadzono w obrębie wykopu n r VT, ząjmującego po
wierzchnię 3,8 ara. Odsłonięto i zbadano 12 warstw kulturowych oraz 10 obiektów nieru
chomych. Mimo iż badania doprowadzono do głębokości 5,5 m od powierzchni ziemi, nie 
zdołano ich zakończyć z uwagi na zalewającą wykop wodę gruntową.

Najstarszy poziom osadniczy tworzył tu tąj odsłonięty na głębokości ok. 6 m fragm. 
konstrukcji drewniano-ziemnej, stanowiącej ławę wału obronnego grodu piastowskiego, 
której szerokość w tym miejscu wynosiła 5 m.

Z poziomem późnośredniowiecznym w wykopie nr VI wiążą się 4 drewniane studzienki 
oraz kanał wodny odkryty w jego południowej części. Wcześniej został on również uchwy
cony w wykopach nr Vb, Vd.

Z okresem renesansu poza wspomnianym już kanałem  i murem należy również wiązać 
uchwycone w wykopie n r VI warstwy n r 6 i 7 oraz obiekty n r 3 i 6, pełniące nąjprawdopo
dobniej pierwotnie funkcję kamienno-ceglanych stóp fundamentowych pod murowane 
budownictwo.

Najmłodszy poziom osadniczy w obrębie badanej w 1. 1992-1993 części wyspy tumskiej 
odpowiadał okresowi użytkowania ceglanej studni odkrytej w wykopie n r Va oraz cegla- 
no-kamiennego budynku z wykopu n r VI, których czas funkcjonowania przypadał na 
szeroko pojęty okres nowożytny.

Dokumentacja oraz zabytki znajdują się w zbiorach Muzeum Archeologiczno-Histo- 
rycznego w Głogowie.


