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ZA garnek zdobiony dookolnymi rowkami. Na podstawie dendrochronologicznego datowania 

drewna (dr Marek Krąpiec, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) można twierdzić, że 
odkryte konstrukcje pochodzą z ostatniej ćwierci XI w.

Materiały zostaną przekazane do Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu.

OSTRORÓG, st. 1,
gm. loco, 
woj. poznańskie, 
AZP 48-23/45

grodzisko wczesnośredniowieczne (X w.)
Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. R. Pietrzaka (Muzeum-Zamek Gór- 

ków w Szamotułach). Finansowane przez Muzeum-Zamek Górków w Szamotułach i Instytut 
Archeologii i Etnologii PAN Oddział w Poznaniu. Wykop zlokalizowano na południowo- 
wschodnim zboczu wzgórza. Przebadano powierzchnię 20 m2.

Celem wznowionych po trzydziestoletniej przerwie prac było rozpoznanie konstrukcji 
wału oraz uściślenie chronologii grodziska wczesnośredniowiecznego, zniszczonego przez 
budowę na jego miejscu średniowiecznego zamku. Wyróżniono XXI warstw, które powstały 
w wyniku procesów naturalnych i działalności ludzkiej. Pozyskano materiał źródłowy w po
staci fragmentów naczyń ceramicznych i kości. Po przeprowadzeniu wstępnej analizy profilu 
wykopu stwierdzono, że odsłonił on zewnętrzną część wału grodziska. Fakt ten w powiązaniu 
z niewielką szerokością wykopu (1,5 m), niedużą ilością materiału ceramicznego oraz słabym 
zachowaniem konstrukcji drewnianych (niewielkie smużki spalenizny) nie pozwala na szcze
gółową interpretację konstrukcji obronnych i ich chronologii. Czas funkcjonowania grodzi
ska ustalono wstępnie na pierwszą połowę X wieku.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w — Zamek Górków w Szamotułach.
Badania będą kontynuowane.

OSTROWITE, st. 1,
gm. Trzemeszno, woj. bydgoskie, 
AZP 50-36/79

grodzisko wczesnośredniowieczne 
Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez dr. Wojciecha Chudziaka (Instytut Ar

cheologii i Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu).

Otorowo, st. 41,
gm. Szamotuły, woj. poznańskie

patrz: neolit

Otorowo, st. 6 6 ,
gm. Szamotuły, woj. poznańskie

patrz: młodszy okres przedrzymski — okres wpływów rzymskich

Ożarów Mazowiecki, st. U,
gm. loco, woj. warszawskie

patrz: młodszy okres przedrzymski — okres wpływów rzymskich

PACHÓW, st. 1, 
gm. Kramsk, 
woj. konińskie,
AZP 55-42/4

osada wczesnośredniowieczna (X-XI w.)
Ratownicze badania wykopaliskowe w związku z budową drogi Pąchów-Kramsk, prze

prowadzone w dniach od 12 do 30 sierpnia przez mgr. Józefa Kapustkę (Muzeum Okręgowe 
i PSOZ w Koninie). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Stanowisko zlokalizo
wane podczas badań powierzchniowych. W sezonie 1996 przebadano powierzchnię 1 ara.

Początkowo sądzono, że może to być grodzisko, okazało się jednak, że jest to wydma 
zaadaptowana do celów osadniczych. Obecnie jest bardzo zniszczona w wyniku oddziaływań 
eolicznych, tak więc pozostałości po osadzie są nikłe. Stwierdzono niewyraźne zarysy dwóch 
obiektów mieszkalnych (porozrzucane fragmenty polepy) oraz kilku jam gospodarczych. Z po
wierzchni zebrano sporo materiału ruchomego, głównie polepy.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Koninie.
Badania nie będą kontynuowane.

Parzniew, st. VI,
gm. Brwinów, woj. warszawskie

patrz: wczesna epoka żelaza

PEŁCZYCE, st. 2,
gm. loco, woj. gorzowskie, 
AZP 38-12/64

klasztor cysterek — dziedziniec (wczesne średniowiecze — okres nowożytny, XIII—
XVI w.)

Badania wiertniczo-sondażowe, przeprowadzone w grudniu przez mgr. Eugeniusza Wilgoc- 
kiego (R.W.G. sp. z o.o. w Szczecinie). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Sta-
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