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OLSZTYN-BRZEZINY, st. 4, gm. loco, woj. olsztyńskie 
ślady osadnictwa z okresu wpływów rzymskich•	
osada wczesnośredniowieczna•	

Sondażowe badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 29 sierpnia do 4 września przez 
mgr. Jana Michalskiego (ARHED, Jan Michalski). Przebadano powierzchnię 90 m².

Wytyczono sześć wykopów sondażowych o wymiarach 3 x 5 m. Cztery wykopy usytuowane były 
na południowym, bardzo eksponowanym, skłonie wzniesienia i dały rezultat negatywny. Natomiast 
pozostałe dwa założono nieco niżej, na wyraźnym, wypłaszczonym siodle stoku. W tych wykopach 
stwierdzono istnienie warstwy kulturowej ze sporą ilością materiału zabytkowego oraz obiektów. War-
stwa miała grubość 30-50 cm, była barwy czarnej i wystąpiła w niej spora ilość ceramiki. Pod nią 
natrafiono na jamy osadnicze o podobnym wypełnisku, w którym oprócz ceramiki znaleziono dwa 
dwustożkowate przęśliki gliniane. Wstępnie osadę można datować na wczesne średniowiecze. Pewien 
nieduży procent ceramiki wyróżnia się jednak swoistymi cechami, różnymi od wyżej wspomnianej 
i być może pochodzi z okresu wpływów rzymskich.

Ze względu na fakt, że w miejscu odkrytej osady mają być wybudowane duże obiekty handlowe, 
całe stanowisko powinno być przebadane przed rozpoczęciem inwestycji.

OPALENIE, st. 3, gm. Gniew, woj. gdańskie, AZP 24-45/–
osada z okresu halsztackiego •	
osada z okresu wpływów rzymskich•	
osada z wczesnego średniowiecza•	

      Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. mgr. Małgorzatę Tuszyńską i Mirosława Pie-
trzaka (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku). Finansowane przez PSOZ. Drugi sezon badań. Przeba-
dano powierzchnię ponad 500 m2.
      Kontynuowano badania z 1996 r. Prace koncentrowały się we wschodniej, zniszczonej części osa-
dy. Odkryto 14 obiektów wczesnośredniowiecznych - jamy, półziemianki i palenisko - datowanych 
na VIII-XI w., jedną jamę z wczesnej epoki żelaza oraz ślady po kilkunastu słupach (?) i towarzyszą-
cych półziemiankom. Materiał ceramiczny z okresu wpływów rzymskich wystąpił luźno; w zbadanej 
części osady nie stwierdzono obiektów z tego okresu - być może uległy one całkowitemu zniszczeniu 
przed młodsze osadnictwo wczesnośredniowieczne. Wszystkie obiekty były uszkodzone tak przez 
spychacz w 1995 r. jak i przez wieloletnią, głęboką orkę. Ponadto część obiektów była w znacznym 
stopniu zniszczona przez wkopy nowożytne, na które natrafiono już w poprzednim sezonie. Były to 
doły czworokątne o bokach długości 1,5-1,8 m i przekrojach także czworokątnych, zagłębiających 
się do 1 m. Pochodziły one zapewne z końca XIX lub początków XX w. i związane były prawdopo-
dobnie z działalnością gospodarczą - być może służyły do przechowywania płodów rolnych (?), lodu 
(?). Cztery z tych dołów wyeksplorowano, pozyskując materiał ceramiczny datowany od wczesnej 
epoki żelaza aż po XX wiek. Sześć wczesnośredniowiecznych półziemianek, w różnym stopniu uszko-
dzonych, rysowało się na powierzchni w kształcie wydłużonych owali o wymiarach od 220-280 cm 
długości i 110-150 cm szerokości, zagłębiały się ona na 30-75 cm. Znaleziono w nich liczny materiał 
ceramiczny i kostny, a także fragmenty prażnic glinianych, ciężarek gliniany do sieci i haczyk żelazny 
na ryby, sprzączkę żelazną oraz przekłuwacz rogowy. Na przebadanym fragmencie osady nie stwier-
dzono warstwy kulturowej.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku.
Badania będą kontynuowane.

Opatów, st. 1 („Żmigród”), gm. loco, woj. tarnobrzeskie - patrz: neolit

OPOLE-Ostrówek, st. 1, gm. loco, woj. opolskie, AZP 89-37  
grodzisko wczesnośredniowieczne •	

Wieloletnie badania wykopaliskowe wczesnośredniowiecznego grodu na Ostrówku w Opolu 


