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ski PKZ sp. z o.o. w Poznaniu). Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploatacji Auto
strad. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 77 arów.

Odkryto 80 obiektów archeologicznych, z czego 34 przypada na wczesne średniowiecze, 
1 to obiekt kultury amfor kulistych. Pozostałe obiekty, w części stanowiska zniszczonej przez 
wcześniejsze wydobywanie torfu, nie mają ustalonej chronologii, ponieważ brak było mate
riału w ich wypełniskach. Ze względu na niejasną sytuację stratygraficzną, w tej partii stano
wiska wykonano sondaże. Spośród odkrytych obiektów najciekawsze były mieszkalne, któ
rych odkryto 13. Miały one od 2,4 do 6,5 m średnicy i do 0,5 m głębokości. Trzy największe 
posiadały wokół ślady po słupach. Uwagę zwrócił obiekt nr 45, w rzucie płaskim idealnie 
kolisty (średnica 3 m, miąższość 0,3 m), którego wypełnisko stanowi! czysty, wapienny mar- 
giel. Ceramika znaleziona w obiektach pozwala datować je na fazy B-C wczesnego średnio
wiecza. Fragmenty naczyń charakteryzowały się dużymi rozmiarami, co pozwalało na miejscu 
rekonstruować ich formy. Wyróżniono fragmenty obtaczane przykrawędnie, górą do połowy 
i całkowicie, ze śladami obmazywania, zdobione dookolnie skośnymi pasmami żłobków oraz 
motywem dookolnych linii falistych. Wśród form naczyń wyróżniono naczynia o archaicz
nej, jajowatej linii brzuśca oraz dwustożkowate o zagiętym wylewie. Trzy fragmenty den miały 
ślady po osi koła garncarskiego. Znaleziono także fragment przedmiotu glinianego, będące
go prawdopodobnie fragmentem zabawki dziecięcej. Wszystkie fragmenty ceramiki były gru- 
bościenne i miały grubą domieszkę, charakteryzowała je ponadto zła jakość wypału, powodu
jąca kruchość ceramiki. Rozplanowanie osady wskazuje, iż była to osada typu okolnicowego. 
Osada w Chociczy Wielkiej leży w niewielkiej odległości od współczesnego sobie grodziska 
w Gieczu z romańskim palatium księżycowym.

Planuje się kontynuowanie badań.
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grodzisko wczesnośredniowieczne (VIIl-IX w.)
Ratowniczo-rozpoznawcze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Klemen

sa Macewicza (Konserwator Zabytków Archeologicznych w Opolu). Finansowane przez Urząd 
Miasta i Gminy Biała. Pierwszy sezon badań. Stanowisko odkryte w okresie międzywojen
nym, badane było powierzchniowo w latach 1930-1939 i w 1958 r. oraz sondażowo w latach 
1966-1967 (Zbigniew Bagniewski i Stanisław Pazda). W  sezonie 1996 założono 2 wykopy 
o łącznej powierzchni 1 2 0  m2.

Celem badań było uwidocznienie stopnia zagrożenia stanowiska orką, w celu uzasadnie
nia i przyspieszenia starań o zmianę formy użytkowania gruntu i przeznaczenia go na teren 
zielony. Odsłonięto wał grodu i podgrodzia, zasypiska fos oraz część grodziska, w której od
kryto ślady produkcyjne w postaci żużli dymarkowych i być może przekuwalni, ale nie znale
ziono pozostałości zabudowy mieszkalnej. Pozyskano znaczną ilość materiału zabytkowego. 
Uściślono dotychczasowe dane na temat wielkości i konstrukcji poszczególnych elementów 
obronnych grodu.
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Ciechrz, st. 26 (GAZ 371), 
gm. Strzelno, woj. bydgoskie

patrz: młodszy okres przedrzymski — okres wpływów rzymskich

CIECHRZ, st. 34 
(GAZ 376B), 
gm. Strzelno, 
woj. bydgoskie, 
AZP 47 -39 /-

osada wczesnośredniowieczna 
Ratownicze badania archeologiczne na trasie gazociągu tranzytowego Rosja-Niemcy, prze

prowadzone przez Ryszarda Kirkowskiego. Koordynacja prac doc. dr hab. Lech Czerniak 
(Zespół ds. Ratownictwa Archeologicznego Instytutu Archeologii i Etnologii PAN Oddział 
w Poznaniu). Finansowane przez EuRoPol Gaz SA. Stanowisko odkryte w trakcie nadzorów 
wykonywanych podczas prac budowlanych. Przebadano powierzchnię 5,4 m2.

Odkryto 2 obiekty wczesnośredniowieczne (w tym jedno palenisko).

Dachnów, st. 10,
gm. Cieszanów, woj. przemyskie

patrz: okres nowożytny
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