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Katedra Archeologii Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Badania prowadził mgr Czesław Strzyżewski. Finansował Ko
mitet Słowianoznawstwa PAN (KNiT PAN) i UAM w Pozna
niu. Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko i osada z okresu późnorzymskiego.
Prace wykopaliskowe prowadzono na cmentarzysku szkieletowym,
przebadanym częściowo w 1937 r. przez H. J. Eggersa, który odkrył 11 gro
bów, oraz na nowoodkrytej osadzie, położonej w pobliżu cmentarzyska. Na
cmentarzysku, położonym 1,3 km na południe od wsi, nad rzeczką Mogilnicą, po przebadaniu około 8 arów odkryto 24 groby szkieletowe, 1 grób ja
mowy czysty, 1 grób jamowy ze szczątkami stosu oraz 4 jamy. Groby szkie
letowe usytuowane na osi NW-SO i N-S, z czaszkami w części północnej
(poza 2 grobami), zawierały szkielety ułożone w pozycji wyprostowanej
oraz na boku — z nogami podkurczonymi.
Na wyposażenie (w 20 grobach) składały się: 23 naczynia (w 18 gro
bach), wśród których były okazy dwustożkowate, szerokootworowe czary,
gładzone i obmazywane, zdobione pasmami trójkątów ujętych w dookolne
żłobki, meandrem powiązanym z pionowymi i ukośnymi żłobkami, stem
pelkiem kratkowym, kreskami rytymi oraz okazy doniczkowate — grubościenne, jajowate, baniaste i kubki; 9 zapinek (w 4 grobach) o konstrukcji
kuszowatej z podwiniętą nóżką; 4 owalne i prostokątne sprzączki do pasa,
dwudzielne i dwudzielne ze skuwkami do pasa; 1 igła brązowa, 1 nóż że
lazny z resztkami pasa, fragmenty 3 grzebieni jednostronnych, trójwarstwowych, 104 paciorki szklane i 104 paciorki bursztynowe dwustożkowa
te, ósemkowate, kubooktoedryczne, poprzecznie żłobkowane, podwójnie
dwustożkowate i płaskokuliste.
Stanowisko datowane jest na III—IV wiek n. e., aczkolwiek część ma
teriału pozwala przesunąć jego chronologię na wiek następny.
Badania na osadzie dostarczyły wyłącznie materiału ceramicznego z
3 jam i 4 palenisk, wśród którego przeważają naczynia grubościenne. Da
towana jest na III—IV wiek n. e. i ewentualnie na V w.
Ściślejsza chronologia obu stanowisk zostanie specyzowana po zakoń
czeniu badań wykopaliskowych w 1971 r.
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gi sezon badań. Osada otwarta kultury przeworskiej z I—IV
wieku i wczesnośredniowieczna z VIII—XI wieku. Siady osad
nictwa kultury ceramiki wstęgowej rytej, amfor kulistych i kul
tury łużyckiej.
Prace skoncentrowano w zagrożonej piętrzeniem wody, nierozpozna
nej jeszcze północno-wschodniej części stanowiska. Wykonano wykopy o
powierzchni 120 m2. Warstwa kulturowa w tej części stanowiska o miąż
szości 20—60 cm, znacznie mniejsza niż w części południowej. Znaleziono
bogaty materiał ceramiczny pochodzący z okresu rzymskiego od jego po
czątków do schyłku, natomiast osadnictwo wczesnośredniowieczne i ma
teriał ceramiczny były znacznie uboższe. Z ciekawszych zabytków znale
ziono wieloczęściową zapinkę brązową z podwiniętą nóżką, zdobioną facetowaniem, należącą do typu 162 Almgrena. Ze względu na występowa
nie jam w warstwie kulturowej wyróżnianie ich było bardzo utrudnione.
Nie stwierdzono wyraźnych obiektów mieszkalnych.
Sprawowano nadzór archeologiczny nad pracami melioracyjnymi pro
wadzonymi na terenie stanowiska, zabezpieczając materiał zabytkowy i
inwentaryżując występujące obiekty. Stwierdzono w ten spsobó istnienie
jednej jamy kultury ceramiki wstęgowej, jednej jamy kultury amfor kuli
stych ze schyłkowej fazy jej istnienia, jamy kultury łużyckiej, 33 jam kul
tury przeworskiej oraz jednej jamy wczesnośredniowiecznej. Z ciekaw
szych zabytków znaleziono fragment szklanego kielicha, importu rzymskie
go, ułamek ucha naczynia kultury przeworskiej z otworem wewnątrz oraz
fragment wędzidła wczesnośredniowiecznego.
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