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gm. Czersk, 
woj. bydgoskie, 
AZP 21-38/1

Olsza, st. 9,
gm. Mogilno, woj. bydgoskie

patrz: neolit

Opalenie, st. 3,
gm. Gniew, woj. gdańskie

patrz: wczesne średniowiecze

OPALENIE, st. 8 ,
gm. Gniew, 
woj. gdańskie,
AZP 2 4 -45 /-

osada otwarta kultury wielbarskiej (okres wpływów rzymskich)
Nadzór archeologiczny, przeprowadzony dnia 12 września przez mgr M. Tuszyńską. W  wy

kopie na instalację wodną odnotowano obecność warstwy kulturowej i kilku obiektów.
Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku. 
Badania nie będą kontynuowane.

cmentarzysko ciałopalne z okresu wpływów rzymskich (fazy B2-C 2)
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr mgr Magdalenę Suchor- 

ską-Rolę i Jarosława Rolę (Muzeum Okręgowe w Pile). Finansowane przez Muzeum Okręgo
we w Pile. Szósty sezon badań. Stanowisko zlokalizowane jest na terenie Muzeum Kultury 
Ludowej wOsieku nad Notecią. W iatach 1972-1977 było badane ratowniczo przez mgr. 
Wojciecha Kuczkowskiego. W sezonie 1996 badania przeprowadzono na terenie budowy 
kolejnego obiektu muzealnego, na powierzchni około 60 m2.

Zarejestrowano 24 obiekty — groby ciałopalne jamowe z resztkami stosu, w jednym przy
padku na dnie grobu odsłonięto grób kamienny. W  20 obiektach znaleziono kości, przeważ
nie niewiele i rozdrobnione. Na wyposażenie złożyły się nieliczne fragmenty ceramiki, wyro
by z brązu (2  zapinki, 2  klamry do pasa, szpila-igła oraz fragmenty nieokreślonych przedmio
tów), paciorek szklany oraz fragmenty grzebieni kościanych zdobionych motywem wspól- 
środkowych kółek. Duża część zabytków nosiła ślady przepalenia.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Pile.
Badania będą kontynuowane na terenie zagrożonym zniszczeniem.

OTOROWO, st. 6 6  

(GAZ 128), 
gm. Szamotuły, 
woj. poznańskie, 
AZP 49-23/113

osada kultury pucharów lejkowatych (neolit) 
osada z okresu przedrzymskiego
cmentarzysko kultury wielbarskiej (okres wpływów rzymskich) 
osada wczesnośredniowieczna 

Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie gazociągu tranzytowego Rosja-Niemcy, prze
prowadzone przez mgr. Andrzeja Krzyszowskiego (Ośrodek Naukowo-Konserwatorski PKZ 
sp. z o.o. w Poznaniu) przy współpracy Wiktora Kudry. Finansowane przez EuRoPol Gaz SA. 
Drugi sezon badań. W  zachodniej części stanowiska, w ramach wykopu oznaczonego nr II 
o wymiarach 13 x 255 m, przebadano powierzchnię 3315 m2.

Odkryto 28 obiektów. Pojedyncza jama, z której pozyskano 111 fragmentów ceramiki i 5 
bryłek polepy, była pozostałością osady ludności kultury pucharów lejkowatych. Osadę z okre-

OSIEK, st. 1, 
gm. Wyrzysk, 
woj. pilskie, 
AZP 37-31/79

cmentarzysko płaskie i kurhanowe z kręgami kamiennymi kultury wielbarskiej (okres 
wpływów rzymskich, faza B ^C j-C ,^

Badania wykopaliskowe przeprowadzone przez dr. Tadeusza Grabarczyka (Instytut Ar
cheologii Uniwersytetu Łódzkiego). Finansowane przez Uniwersytet Łódzki. Dwudziesty siód
my sezon badań. Przebadano powierzchnię 187 m2 w północno-wschodniej części cmenta
rzyska.

Na wschód od kurhanu nr 24 odkryto skupisko siedmiu pochówków szkieletowych 
(nr 561-567). We wszystkich w obrębie jam wystąpiły duże eratyki ułożone na powierzchni, 
przede wszystkim w okolicy głów, a także duża ilość głazów, którymi były wypełnione jamy 
grobowe. Wyposażenie dość jednoznacznie wskazuje na użytkowanie tej części nekropoli 
w stadium B2/C ,- C |a— znaleziono brązowe zapinki kuszowate (A VII 193) w grobach 562 
i 563, brązową zapinkę (A V 126) w grobie 566 oraz parę brązowych bransolet (odmiana III В 
wg T. Wójcika) w grobie 567. Nie udało się uchwycić północnej i pôlnocncvwschodniej gra
nicy zasięgu grobów.

Materiały przechowywane są w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, doku
mentacja tamże oraz w PSOZ w Bydgoszczy. Badania będą kontynuowane.
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