
Jan Żak,Jerzy Fogel,Anna Pałubicka

Bnin, pow. Śrem. Stanowisko 1, 2a,
2b
Informator Archeologiczny : badania 2, 216-217

1968



-  216 -

Z pozostałych materiałów wczesnośredniowiecznych, wymienić 
należy szydła kośoiane i przekłuwasz /VII/VIII w./, dwa przęśllkl 
gliniane /VII 1 XI w./, nożyk żelazny i osełkę z piaskowca /XI w./ 
i grudkę oohry z półaiemlankl mieszkalnej /VII/VIII w./

Pozyskano również nowe dane do zagadnienia znaków garncarskloh 
głównie z XI w. /swastyki, tzw. krzyże"maltańskiem 1 koła na krzyż 
przekreślone/.

W ozasie prac wykopaliskowych wykonano też tzw. lak-proflle 
trzeoh wozesnoóredniowieosnyoh obiektów osadniczyoh*

BŁOTNICA STRZELECKA patrz okres halsztacki
pcw, Strzelce Opolskie

BNIN, pcw. Śrem 
Stanowisko 1, 2a, 2b

Zakład Aroheologll Wczesnośred
niowiecznej Katedry Archeologii 
Pradziejowej i Wczesnośrednio
wiecznej Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewlosa w Poznaniu

Badania prowadził doo.dr Jan Bak, mgr Jerzy Pogel 1 
Anna Pałubioka* Finansował UAtf w Poznaniu* Ósmy sezon 
badań* Grodzisko i podgrodzie wczesnośredniowlecznei' 
ślady oaadnlotwa z epoki brązu.

W bleżąoym roku kontynuowano badania wału w półnoonej częśol 
grodziska pleróolenlowatego, odkrywająo pozostałośoi trzech naj- 
młodosyoh faz wału /poł*XIII w./* Przebadano kilka dolnych pozio
mów konstrukojl rusztowo-hakowej* Na uwagę zasługują doskonale



zaohowane potężne podwaliny wału łączone przy pomocy haków 1 zaolo- 
eów. Udało elę również odałonió dobrze zaohowane /na wysokość kil
kunastu poziomów konstrukoyjnyoh /czoło fasy środkowej. Pod wałem 
zanotowano występowanie kilku warstw kulturowych, m.i. łużyckloh. 
Badania nad grodziskiem plerśclenlowatym zostały w bleżąoym roku 
ukońozone.

Od północy do tego grodziska przylegała fosa, której część 
była poddana badaniom. ?osa mająca w zasadzie charakter naturalnej 
przeszkody, była umacniana po brzegach.i

Prace wykopaliskowe prowadzone w środkowej częśol podgrodzia 
/kontynuacja badań z lat poprzednich/ ujawniły występowanie na 
dużej powlerzohnl kilkunastu poziomów bruków kamlennyoh, którym 
towarzyszyła ozęsto spalenizna. Kwestia ich genezy 1 funkojl pozo
staje nadal sprawą otwartą. W południowej części podgrodzia kon
tynuowano również rozpoozęte w ub.roku poszukiwania systemem son
dażowym omentarzyska wczesnośredniowiecznego, odkrytego podobno 
przed wojną przez J. Kostrzewsklego. Poszukiwania nie potwierdzi
ły tego do tej pory.

W wyniku badań na grodzisku stożkowatym /?/ 1 w jego najbliż
szej okolicy okazało się, że nasyp stożkowaty został usypany na 
podmokłym, uprzednio zbrojonym drewnem terenie w 1111/1X7 w. Przy 
konstruowaniu nasypu zastosowano m.in. technikę skrzyniową. Budo
wa nasypu przebiegała w dwóoh fazaoh. Hie udało się stwierdzić 
śladów budowli obronnej na kulmlnaojl nasypu.

W przyszłym roku /1969 r./, w którym planuje się zakończenie 
badań w Bninie, będą kontynuowane praoe na podgrodziu oraz na gro
dzisku stożkowatym*
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BNIH, - okolice, pow.Śrem patrz epoka brązu


