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Muzeum Archeologiczne środkowego 
Nadodrza w Zielonej Górze

Badania prowadzili mgr mgr Jarosław  i ̂ Małgorzata Lewczuk. Finan
sowane przez Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zie
lonej Górze. Drugi sezon badań (pierwszy w 1929 r.). Stanowisko 
wielofunkcyjne i wielokulturowe. Epoka kamienia, epoka brązu/ok
res halsztacki, okres lateński Ci/Ca-Di, Cs, D, późne średnio
wiecze — okres nowożytny.

Stanowisko położone jest w bezpośredniej bliskości rzeczki Czarna Strużka, południo
wego dopływu Śląskiej Ochli, wpadającej do Odry na północ od wsi Bobrowniki. Je st to 
dawny teren zalewowy Odry osuszony w wyniku podjętych jeszcze w XVIII w. prac melio
racyjnych.

Prace miały charakter ratowniczo-ro z poznawczy, gdyż teren przeznaczony jest pod 
zabudowę domkami jednorodzinnymi. Założono 7 wykopów o łącznej powierzchni 4 arów.

Wykop I o powierzchni 0,5 ara, założony na południowym skraju stanowiska, dostar
czył z warstwy ornej 38 fragm. ceramiki, datowanych na okres wpływów rzymskich i późne 
średniowiecze. Warstwa kulturowa uległa zniszczeniu w trakcie orki.

Wykop II o powierzchni 0,5 ara, założony 20 m na północ od wykopu I, dostarczył 
z powierzchni i warstwy ornej 260 fragm. ceramiki, a z warstwy kulturowej o grubości 
10-15 cm — 390 fragm., datowanych głównie na późny okres wpływów rzymskich kultury 
luboszyckiej, w tym 2 fragm. ceramiki siwej toczonej na kole. W calcu natrafiono na 
pozostałości dwóch obiektów — palenisko, które dostarczyło 30 fragm. ceramiki charaktery
stycznych dla kultury przeworskiej późnego okresu wpływów rzymskich, oraz ciałopalny grób 
jamowy, czysty, pozbawiony jakiegokolwiek wyposażenia. Dokładniejsze datowanie osta
tniego obiektu nie jest możliwe; musi on być starszy niż późny okres wpływów rzymskich.

Wykop III o powierzchni 1 ara, założony prawdopodobnie w centrum  osady, dostarczy! 
z powierzchni, warstwy ornej i warstwy kulturowej 560 fragm. ceramiki z późnego okresu 
epoki brązu kultury łużyckiej. Znaleziono także pojedyncze wióry i odlupki krzemienne 
na złożu wtórnym, fragm. ceramiki o facetowanych krawędziach związane z osadą grupy 
gubińskiej kultury jastorfskiej datowaną na okres lateński C1/C2-D 1, fragm. charaktery
styczne dla kultury przeworskiej w jej fazie D. Zdecydowana większość materiałów była 
charakterystyczna jednak dla kultury luboszyckiej w jej III fazie, datowanej na fazę Cib-C2 
okresu wpływów rzymskich. W calcu uchwycono pozostałości kilkunastu obiektów o róż
nej funkcji i przeznaczeniu oraz trzech naziemnych budynków o konstrukcji słupowej, 
związanych z kulturą luboszycką w jej III fazie. Jamy dostarczyły m ateriału ceramicznego 
z różnych okresów — od epoki brązu kultury łużyckiej, przez okres żelaza tejże kultury, 
wczesny okres wpływów rzymskich kultury przeworskiej, do przełomu okresu wczesno- 
rzymskiego i późnorzymskiego (ceramika, którą można wiązać z wpływami z kręgu reń- 
sko-wezerskiego).

Wykop rV o powierzchni 0,5 ara dostarczył 170 fragm. ceramiki z powierzchni, w ar
stwy ornej i bardzo słabo rysującej się warstwy kulturowej. W calcu uchwycono 2 duże 
paleniska i pozostałości 7 obiektów, z których aż 6 nie zawierało żadnego wypelniska 
ceramicznego prócz węgli, polepy i śladów spalenizny. Z paleniska n r 1 pochodzi najcieka
wsze znalezisko, którym jest fragm. szklanego uszka naczynia, im portu z terenów położo
nych na południe od Karpat. Ceramika, k tóra wystąpiła w palenisku, datuje go na III fazę 
kultury  luboszyckiej.

Wykop V o powierzchni 0,5 ara założono na zachodnim skraju osady. Uchwycono w nim 
pozostałości jednego paleniska z późnego okresu wpływów rzymskich.

Wykop VI o powierzchni 0,5 ara dostarczył 230 fragm. ceramiki z warstwy ornej, 
datowanej od epoki brązu kultury łużyckiej, poprzez okres lateński grupy gubińskiej, 
okres wpływów rzymskich związany z kulturą luboszycką, późne średniowiecze po nowo- 
żytność. Warstwa kulturowa związana była głównie z późnym okresem wpływów rzym
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skich. W calcu, na głębokości 50 cm odkryto pozostałości budynku słupowego opartego na 
6 slupach. Ceramika z dołów posłupowych datuje go na późny okres wpływów rzymskich 
kultury luboszyckiej, tj. fazę C2.

Wykop VII o powierzchni 0,5 a ra  ujawnił bardzo duże palenisko o wymiarach 
330 x 120 cm, które pochodzi również z późnego okresu wpływów rzymskich i związane 
jest z kulturą luboszycką. Obiekt ten mógł służyć przypuszczalnie do wypału ceramiki.

M o d rzy  c a , s t. 8 Muzeum Archeologiczne Środkowego
gm . O ty ń , w oj. z ie lo n o g ó rs k ie  Nadodrza w Zielonej Górze
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Badania prowadzili mgr m gr Jarosław i M ałgorzata Lewczuk. F inan
sowane przez Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza. P ier
wszy sezon badań. Osada wielokulturowa: epoka kamienia, epoka 
brązu/okres halsztacki, okres lateński C1/C2-D 1, późny okres wpły
wów rzymskich, późne średniowiecze — okres nowożytny.

Stanowisko położone jest na zachodnim brzegu Czarnej Strużki, około 400 m na północ 
od badanego w tym sezonie st. nr 2, na płaskim, odłogowanym od kilku la t terenie.

Prace miały charakter ratowniezo-roz po znawczy, ponieważ teren  przeznaczony jest 
pod zabudowę domkami jednorodzinnymi. Założono 2 wykopy o łącznej powierzchni 
1,5 ara — wykop I bezpośrednio nad ciekiem, wykop II — 56 m na zachód od wykopu I. Nie 
natrafiono w nich na ślady jakichkolwiek obiektów. Warstwa kulturowa uległa zniszczeniu 
w trakcie orki sięgającej głębokości 30-35 cm. Poniżej uchwytne są resztki warstwy kultu
rowej o miąższości zaledwie kilku cm, a  w niej pojedyncze fragm. ceramiki, datowane na 
późny okres epoki brązu i wczesną epokę żelaza kultury łużyckiej. W sumie z obu wyko
pów zebrano około 500 fragm, ceramiki z epoki brązu, okresu halsztackiego, okresu 
iateńskiego, późnego okresu wpływów rzymskich, późnego średniowiecza i okresu nowo
żytnego oraz pojedyncze wióry i odłupki krzemienne.
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PP  Pracownie Konserwacji Zabytków 
O środek N au k ow o-K onserw ato rsk i 
Pracow nia Archeologiczna w Pozna
niu

Badania prowadził mgr Andrzej Krzyszowski (autor sprawozdania), 
przy współpracy dokum entalisty Wiktora Kudry i mgr mgr Joanny 
Bresińskiej, Grażyny Tkaczyk, A rtura Sobuckiego i Tomasza Skorup
ki, Finansowane przez „Kruszgęo” Wielkopolskie Kopalnie, Sp. z o. o. 
w Poznaniu. Drugi sezon badań. Ślad osadniczy z okresu paleolitu schył
kowego, obozowisko z okresu mezolitu, osada kultury amfor kulistych, 
cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej z IV-V okresu epoki brązu, 
ślad osadniczy z okresu późnego średniowiecza (XV-XV1 w.).

Kontynuowano prace wykopaliskowe rozpoczęte na tym stanowisku w sezonie 1992. 
Wykopaliska mające na celu całkowite odsłonięcie cmentarzyska kult u rv łużyckiej prowa
dzono w okresie trzech miesięcy, wyeksplorowując powierzchnię 1550 m .

W takim  samym podłożu calcowym, jakie zanotowano podczas poprzedniego sezonu 
badawczego, odsłonięto 325 obiektów nieruchomych (łącznie po dwóch sezonach — 423 
obiekty). Pozostały m ateriał źródłowy stanowi: ok. 11 000 fragm. ceramiki naczyniowej, 
niespełna 500 przedmiotów krzemiennych, 5 przedmiotów z brązu, seria próbek dendrolo
gicznych i m ateriał kostny.


