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Informait*· A ttk ie teg ic iry  1989 i9

SIoU owIm  Stare, gm. Popielów, 
woj. opolskie,
SL 3. AZP; B7- 35/— nie had.

Konserwator Zabytków Archeologicznych 
w Opolu______________________________

Badani· prowadziła mgr Sylwia W usikan Finansował WKZ w Opału. Szd»ty sezon 
badań. Osada ludności kultury łużyckiej z okresu halsztackiego!

Wznowiono (po 17 latach) badania on osadzie kultury łużyckiej, położonej w zachodniej częid  wsi. naprzeciw 
cmentarza. Badaniami objęto obszar przylegający do nowoutworzonej żwirowni na p d u  Łazika. Przebadano obszar 
163 mł  Odsłonięto 23 obiekty archeologiczne. Wszystkie występowały bardzo płytko tuż pod około 25 era 
warstwą orną Wyróżniono ) palenisko z resztką obudowy glinianej, г  którego wydobyto kilka skorup i kilkanaście 
kawałków żużla soplowatcgo. 1 jamę gospodarczą zawierającą obok skorup fragment żarna j rozcieńcz. 2  jaro у 
odpadkowe i 2  o  nieustalonej funkcji. Pozostałe 17 obiektów były doić charakterystyczne, uwidoczniły się w rzu
cie poziomym w pentad nieregularnych jasnobnmatnych plam wyraźnie odznaczających się w żółtym podłożu. 
W trakcie eksploracji wydobyto z nich duże ilości grud spieczonej rudy żelaznej, rozrzuconych bezładnie, nie 
tworzących zwanych skupisk, W jamach łych znaleziono nieliczne ułamki naczyń a niektóre ich w ogóle nic 
zwierały. Wydaje się, że obiekty te miały jakiś związek z produkcją żelaza, która odbywała się w okolicy. Być może 
przygotowywano tu surowiec do wytopu.

Zabytki j dokumentacja przekazane zostaną do Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu.
Badania będą kontynuowane.

Soblejuchy, gm. Żnin, 
woj. bydgoskie,
SŁ 1. AZP: 42-33/18

Badania prowadził doc. dr hab. Janusz Ostoja.Zagórski przy współudziale mgr Niny 
Ostoja-Zagórskiej i C ard  Palmer (Uniwersytet w Durham). Finansowali III KM PAN
i WKZ Bydgoszcz. Gród г  okresu halsztackiego.

Kontynuowano prace eksploracyjne na majdanie grodu. Ich zasięg był ograniczony. Głównym ich celem była 
weryfikacja uzyskanego w wyniku analiz elektro-magnetycznych obrazu zatai do wy majdanu. Prace eksploracyjne 
skoncentrowane zostały w południowym sektorze majdanu osiedla obronnego, a więc w strtfie, w której nie 
przeprowadzono do tej pory badań wykopaliskowych- Badania elektromagnetyczne z I9SS r. dostarczyły danych, 
które pozwoliły wykrtilić obraz zabudowy majdanu. Wstępna analiza danych wykazała, i i  ta częić osiedla objęta 
była również zwartą zabudową. Hipotezy te potwierdziły w całej rozciągłości prace eksploracyjne. Już w warstwie 
ornej (do 30 cm od stropu darni) natrafiono na fragmenty zniszczonej przez nowożytną orkę podłogi domostwa 
związanego z młodszą fazą funkcjonowania osiedla. Dalsze prace eksploracyjne doprowadziły do ujawnienia 
starszych faz osadniczych. Odkryto stosunkowo dotrze zachowane fragmenty podłogi domostwa, na której 
poziomie zalegały znaczne ilości fragmentów naczyń i kości zwierzęcych. W południowej części odkrytych 
fragmentów domostwa ujawniono trzy całe naczynia oraz duże skupiska kości zwierzęcych. Pod warstwą podłogo
wą natomiast natrafiono na jamy zasobowe o  średnicach od 0.80 do 1 m.

Szczegółów* analiza nawarstwień potwierdziła zarejestrowany w innych strefach majdanu utlad stratygraficz
ny. Wyróżniono i tu dwie fazy osadnicze związane z funkcjonowaniem osiedla obronnego, oraz fragmentarycznie 
zachowane elementy zabudowy osady otwartej poprzedzającej powstanie grodu. Na podstawie odkrytych fragmen
tów podłogi domostwa ze starszej fazy osadniczej stwierdził! mażemy, iż demy w tej czę id  majdanu miały również 
około 7 m długości i około 4.4 do 5.0 m sz.crokośd. Idi powierzchnia wahał« si; w granicach od 31,5 m2 do 35 π 1. 
Badania wykopaliskowe potwierdziły więc w pełni przydatność zastosowanej w 1988 roku metody elektryczno- 
raagnetycznej.

Badania przyrodnicze ograniczyły się do laboratoryjnej analizy uzyskanych w latach poprzednich malcro- 
tzczątkćw botanicznych (Carol Palmer) i pobrania prób do analiz palynologiczaych (Iwona Okuniewska-Nowa
czyk).

Badania w mikroregionie będą kontynuowane.

Sowinki. gm. Mosina woj. poznańskie SL 23A patrz wczesne średniowiecze 
Sowinki. gm. Mosina woj. poznańskie SL 23В patrz okres lateński 
Stawki, gm. Dobra woj. konińskie SL 7 patrz neolit 
Suraż woj. białostockie S i 3 patrz okresy brązu 
Toruń Si. 19 patrz okres rzymski

Muzeum A rcheologiczne Środkow ego 
Nadodtza w Zielonej Górze_______________

Badania prowadził dr Adam Kołodziejski. Finansowało Muzeum. Dwudziesty czwarty 
sezon badań. Okres halsztacki.

W idna, woj. zielonogórskie, 
Brodzisko St. 1, AZP: 65-10/1

Polska Akademia Nauk Instytut Historii 
Kultury Materialnej. Zakład Archeologii
Wielkopolski w Poznaniu._______________

Kontynuowano badania z  lat poprzednich. Pracc prowadzono na majdanie grodziska Badano ary 210. 211,


