
Witold Bender

Otalążka, pow. Grójec
Informator Archeologiczny : badania 1, 179-180

1967



179
nień obronnych /letniord« trzeciej« najstarszej fasy jest nie- 
pewne/* Paza starsza jest stosunkowo dobrze .czytelna w zaduma
nych warstwach. Ha kulminacji walu zewnętrznego stwierdzono 
głęboki rów« stanowiący wkop potężnego zasieku palisadowego*
Ha wale wewnętrznym i na stoku grodziska zalegała warstwa poża
rowa drewnianych umocnień o niezbyt czytelnej konstrukcji»' były 
to zapewne płoty łączące układ palowy z plecionką lub faszyną 
1 wzmocnione niewielkimi nasypami kamiennymi. Siady najpóź - 
niejszej fazy umocnień występują bezpośrednio pod próohnloą 
leśną i są mocno zniszczone. Kównież te umocnienia uległy pożar{ 
wi. Były one zbliżone do wyżej opisanych płotów plecionkowych 
i na najlepiej zachowanym odcinku na obrzeżeniu majdanu stwier
dzono ślady podwójnego płotu o rzadkim rozstawieniu słupów.

Niewielka ilość ułamków ceramiki odkrytej w warstwach 
umocnień daje słabe podstawy ich datowania. Wcześniejsza faza 
pochodzi z późnego podokresu rzymskiego» późniejszą zaś należy 
odnieść do okresu między T a VII w. Poza opisanym przekopem 
przez wały grodziska dokonano 4 sondaży 5»5 m na terenie osady« 
w rejonach dotąd niedostatecznie rozeznanych.
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Stanowisko 1.
Kontynuując badania systematyczne z lat poprzednich« prze

kopano 2 ary osiedla otwartego "bagiennego" /domniemane miejsce 
kultowe/ z późnego okresu rzymskiego /ewentualność starszej fa
zy - późnolateńskiej czytelna wyłącznie w materiale ceramicznym/
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Poziom kulturowy występuje na głębokości 2 - 3 u. Łiląż - 
szość warstwy kulturowej średnio 0,40 m charakteryzuje się 
obeonością rozległych bruków, pionowych i poziomych elementów 
konstrukcji drewnianych dobrze zachowanych, palenisk /odsłonię
to 2/. Słupy i kołki Btarannie ociosane wystąpiły luzem, speł
niały bądź samodzielną funkcję bądź należały do większej budow
li nie odsłoniętej w pełni. Ujawniono też źródło wody podskór
nej, obudowane kołkami.

Ceramika w większej części późnorzymska lepiona ręcznie, 
ułamki naozyft toczonych, fragmenty zasobnio obtaczanych. Nadto 
skorupy o cechach późnolateńskich lepione i toczone grafitowa
ne. Kości zwierzęce /krowa 54 proc., świnią 17 proc., owca 17 
proo., koń 1,5 proc., pies 0,75 proc., kot 0,75 proc., sarna 
5,9 proc., dzik 1,5 proc., żółw 0, 75 proc./ Przedmiot kościa
ny t. zw. łyżwa osełka kamienna, kilka przedmiotów drewnianych, 
w tym zapewne częśó koła/?/, narzędzia łopatkowate, klepki.

Obiekt przedstawia się jak dotąd /mały stopień zbadania/ 
zagadkowo. Nie jest wykluczone, że napotkano na miejsce kultowe 
/bruki, źródło, luźne słupy pionowe/. Wniosek wymaga weryfika
cji w toku dalszych poszukiwań, przewidzianych na kilka następ
nych sezonów.

Równolegle prowadzone są wiercenia torfowe i gromadzenie 
materiałów do rekonstrukcji krajobrazu naturalnego przy współ
pracy z palynologami /dr dr U. M. Dąbrowscy/.
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