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Oceniając wstępnie wyniki badań, stwierdzić należy, że zbadana 
część osady stanowi niewątpliwie je j produkcyjny człon funkcjonujący 
głównie w III i  IV, a także jeszcze w pierwszej połowie V w.n. e,

P P  Pracownie Konserwacji 
Zabytków
Pracownia Badawcza 
A r cheologiczno- Konserwatorski 
Oddział w Poznaniu

Badania prowadził mgrTadeusz Łaszk iew i;z, 
uczestniczyła mgr Joanna Troeha;., Finanso
wała Okręgowa Dyrekcja Gospo'"' -k i Wodnej 
w Poznaniu, Drugi sezon badań, Osada lud* 
ności kultury przeworskiej /ponadto ślady, 
osadnictwa łużyckiego i wczesnośrednio
wiecznego/.

Zbadano całkowicie powierzchnię 6400 m2. Wydzielono ogółem 
1001 obiektów nieruchomych, w tym szereg obiektów mieszkalnych, 
głównie płytkich półziemianek, a także liczne jamy, palenisk^, piece. 
Wśród obiektów gospodarczo-produkcyjnych na uwagę zasługuje odkry
cie i  wyeksplorowanie dwóch, stosunkowo dobrze zachowanych, pieców 
do wypalania późnorzymskiej ceramiki wykonanej przy użyciu koła 
garncarskiego z licznym inwentarzem odpadów produkcyjnych, a w jed
nym przypadku również z częściowo zachowanym ładunkiem naczyń.
Z produkcją ceramiczną wiąże się również odkrycie dużej "gliniarud." 
powstałej w wyniku miejscowej eksploatacji surowca garncarskiego. 
Interesującym obiektem produkcyjnym jest również domostwo z l ic z 
nymi pozostałościami wytwórczości związanej z obróbką rogu, być mo
że warsztat rogowiarski, datowany na wczesny okres wpływów rzym 
skich.

Uzyskany w trakcie badań materiał zabytkowy potwierdza chrono
logię stanowiska określoną wstępnie na cały czas trwania kultury prze
worskiej, a także pozwala na wyróżnienie stratygrafii horyzontalnej 
w obrębie rozległej osady.

Nieliczne obiekty reprezentują osadnictwo ludności kultury łuir^WltJ 
oraz okresu wczesnego średniowiecza. !

Materiał z badań znajduje się do czasu zakończenia prac tereno
wych oraz ich opracowania w P P  PKZ O/Poznań,

Badania będą kontynuowane.
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