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grodu był pusty, co poświadczyły założone tam dalsze wykopy. W 
świetle dotychczasowego materiału zabytkowego, głównie ceramiczne
go, I fazę osadniczą można datować na wiek VII, zaś II - w ramach 
chronologicznych VIII-X wieku.

OPOLB-OSTRCWBK Zakład Archeologii Śląska
IHKM PAN we Wrocławiu

Badania prowadził dr Bogusław Oedlga i zespół. Finan
sował IHKM PAN. Sezon badań 21. Gród i miasto wczesno
średniowieczne /X-XIIIw./i ślady osadnictwa z okresu 
wpływów rzymskich.

Prace wykopaliskowe były kontynuowane w dwóch wykopacht III 
1 IV. W wykopie III odsłonięto poziomy konstrukcyjne: D z 2-giej 
połowy XI wieku, Bj z połowy XI wieku 1 Bjj z 1-ezej połowy XI 
wieku.

W poziomie D uchwycono odcinek konstrukcji ulicy nr 5 oraz 
konstrukcje pięciu domów, które w większości jednak tylko częścio
wo występują w badanym wykopie* Na uwagę zasługuje słupowo-jarzmo
wa konstrukcja pod dom nr 6 6* W kolejnym poziomie Bj odkryto kon
strukcje ulicy nr 1 , na małym odcinku resztki konstrukojl ulicy 
nr ę oraz trzy domy, z któryoh jeden był wzniesiony wg konstrukcji 
słupowo jarzmowej. W poziomie tym ulega pewnym zmianom zabudowa 

badanego odcinka w stosunku do warstw młodszych. W poziomie kon
strukcyjnym Bjj, jedynie w odcinku ulicy nr l,wystąplły luśne belki, 
a w miejscu przebiegu ulicy nr 5 - kilka dranic. W oałej źrodkowej 
części wykopu uchwycono caleo, a na jego tle zarysy trzech okrągłych 
jam o średnicy 1 , 5  - 2 m. Dwie z nich wyeksplorowano /głębokości
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jami o , 2 5 m i 0,60 n/.
W zespole zabytków ruohomych, których w dużej Ilości doetar- 

ozyły zbadane nawarstwienia /podobni« jak w lataoh ubiegłych/ na 
spaojalną uwagę zasługuje, snalesiony w jednej b jam, strunowy 
instrument muzyczny s końoa X wieku. Zaohowany w stosunkowo bar
dzo dobrym etanie.

Dalece praoe prowadzono w wykopią 17, w którym badania zakoń- 
osono /osiągnięto oaleo/• Odsłonięto tu posłom konstrukcyjny Bjj 
1 /* 2-giej połowy X 1 początku XI wieku/. W poziomie Bjj
uohwyoono fragment konetrukoji ulicy nr 5 z dobrze zachowaną nawierz
chnią. Dalasa część tej ulloy przebiega w wykopie III. W poziomi« 
Biiiwystąplły resztki konetrukoji najprawdopodobniej domu nr 73*

V wykopie III uzyskano dalsze potwierdzenie naszyoh sugestii 
00 do ozaau wzniesienia konetrukoji wału obronnego. Stwierdzono, 
ża odkryta konatrukoje wału zostały wzniesione później niż naj
starsze pozloąy konetrukoji domów. Bajprawdopodobnlej nastąpiło 
to w określa użytkowania poziomu Bj około połowy XI wieku.

V trakole tegorocznyoh prac wykopaliskowych na Ostrówku, kon
tynuowano rozpoczęte w latach ubiegłyoh badania powierzohnlowe 1  

weryflkaoyjne w okolicaoh Opola, mająoe na celu lepaae'poznanie 
ezerezego tła osadniczego. Większe praoe weryflkaoyjne przeprowa
dzono na grodzisku z 7TII-IX/I wieku w Zawadzie, pow. Opole, na 
osadzie z II-III w. w Ocarnowąsaoh oraz na dwóoh osadach z okresu 
wpływów rzymskioh w Borkaoh 1 Krzanowloach, pow.Opole.

08IBKI, pow. Suwałki patrz okres wpływów rzymskioh

0STR0BÔ0, pow. Szamotuły patrz okres nowożytny


