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Spośród materiału masowego wydzielono 4G zabytków specjalnych, jak m.iti* fragmenty przMli*
ków, szydła, gładzik 1 iglicę z kości, osełki, podkładki, fragment formy odlewniczaj, żelazne tłocz
ki, dłutko, nóż, haczyk do wędki 1 inne. Liczny materiał ceramiczny będący podstawą chronologii poz
wala datować funkcjonowanie osady od schyłku VII do przełomu VTH/XI w. Stylistycznie wiąże się on
z materiałami typowymi dla stanowisk z północnej części Dolnego śląska 1 północno-zachodniej wielko
polski /np, Bonlkowo, Klanica, Rruszczawo/. Jako materiał luźny stwierdzono aezolttyęzne wióry, odłupki i rdzenie krzemienne. W kilko miejscach na stropie zachowanej partii kulturowej, wiążącej się
z funkcjonowania osady VTll-wiecznej, wydobyto pewną ilość materiałów ceramicznych, które jak tlę
wydaje datować należy na wiek ZI - Z U # chociaż poziom chronologiczny reprezentowany przez młodszą
fazę zasiedlenia nie został, jak dotychczas,wyodrębniony w układzie stratygraficznym stanowiska. W
wyniku przeprowadzonych prac ustalono,li obszar zajmowany przez osadę VXtI-wieczną mógł wynosić oko*
ło 3-4 ha. Centralna i wschodnia jej część została całkowicie zniszczona przez wybranie kruszywa
niekiedy nawet do głębokości 4 zu
Materiał zabytkowy 1 dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze*
Skraj południowy i zachodni powinien zostać przebadany w następnym sezonie badawczym.
ORLE, gm.Mrocza
woj* bydgoskie
Stanowisko 1

patrz
okras halsztacki

OSŁONKI.
woj, włocławskie
Stanowisko 1

patrz
neolit

OSTRÛM т.титсту, gm. Łubowo
woj. poznańskie

Muzeum Pierwszych Piastów
na Lednlcy

Stanowisko 1 wykop Г/ВЭ, ΓΙ/Β7, ГЦ/В7
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Badania prowadź11i m g r mgr Janusz Górecki, M. Łastowlecki,
P.Patan, Jacek wrzesiński oraz doc. drKlementyna
Żuróweka zZespołem. Gród; wały grodowe, majdan,cmentarzysko,
podwale, wnętrze tzw. II kościoła* Podgrodzie; wschodni
przyczółek mostowy.
Stanowisko I. wykop 1/83
Prowadzono tu prace w ramach nawarstwień kulturowych zalegających na wałach grodów - starsze
go i młodszego. Ш wyniiai badań odkryto część pćłziemianki /?/ wkopanej w- warstwy niwelacyjne na wew
nętrznym skłonie wału starszego, którą można datować roboczo na 1 połowę Zł wieku. W warstwach roz
syp lekowych /niwelacyjnych 7/ wału młodszego dochodzących do zewnętrznego skłonu wału starszego wyeks
plorowało * pólzimnianfcą datowaną na ΧΣ-ΧΙΙ w./?/. Koronę starszego wału stanowiła glina, w której znaj
dowały się nikłe słabo czytelne brunatne fragmenty drewna. Na wale młodszym eksplorowano nawarstwie
nia związane być może z najmłodszą naprawą wału fi/, a datowane na okree KII-ÏIV wiek. Wykop 11/87
obejmuje północną część grodu w partii na północ od XI kościoła /podwale/. Założono wykop przy północ
no-zachodnim narożniku aneksu przyaawowego wspomnianego kościoła oraz 6 sondaży we wnętrzu i po stro
nie zewnętrznej kościoła. Wykop na podwalu /ar 4ННГ, ćv. В/ eksplorowano w obrębie nawarstwień okreś
lonych numerami od IV do KII. Nawarstwienia od 1 do KII przebadano wyłącznie na działce południowozachodniej wykopu,wyeksplorowanoj głębiej.
V obrębie wyeksplorowanych nawarstwień uchwycono spalone belki - partie dolne domostwa o wy
miarach 2,5 /E-N/ x i,8-2,0 m /warstwa V-VI/ oraz klepisko gliniane /warstwa VI/ o wymiarach 3,1 m
/К-&/ x 2,6 π zalegające pod poziomem spalonych belek* Klepisko wyraźnie opada z/północy w stronę po
łudnia. Obok wv 2 obiektów położonych w części północnej wykopu natrafiono na duże skupisko kamieni,
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popioïa 1 spalenizny o r « resztki zbutwiałego drewna na di łatce północno-wschodniej wykopu /мгBtwa VIII/*
W części południowo-zachodniej wykopu /warstwa VII/ wystąpi! duiy obiekt, w którym w pewnej
użytkowania przygotowywano zaprawę do spajania b u t ó w budowli kamiennych grodu* Obiekty
i warstwy wyeksplorowane w wykopie na podwalu nasycone dużą ilością itateriału ceramicznego l kostne—
fazie jego

go można wiązać z коЛсею К - 1 potowy XI wieku*
W sondażach A-F oraz w wykopie na arach 3N2W/4N2* / północno-zachodni skraj aneksu priynawowego/ odkryto fundamenty oraz zasypiska fundamentowe murów kościoła. Uchwycono proste zamknięcie
prezbiterium tl kościoła /sondaże A-С/ oraz Ln situ zachowane jego fundamenty pobudowane z 4-5 pozio
mów otoczaków, łączonych gliną, zagłębione 60-65 ca, podobne do fundamentów aneksu przyoawowego
/sondaż E/*
Różne od powyższych są fundamenty aneksu przeprezblterlalnego kościoła płytko zagłębione
/20-30 cm/ pobudowane i 2-1 poziomów ciosów. Różnice w głębokości zalegania fundamentów oraz brak
przewiązania między fundamentami wskazują na różny okres wznoszenia kościoła oraz aneksów przyprezblterialnych.
Wykop II1/97 usytuowany w północno-wschodniej części grodu, eksplorowany był w obrębie nawar
stwień zasyplskowych /gliny i czarnej próchniczej ziemi/ związanych z badaniami lat 60.
Stanowisko 2 - podgrodzie
Celem było poszukiwanie wschodniego przyczółka mostowego. Badania prowadzono w obrębie 3 wy
kopów, z których 2 wyeksplorowano do głębokości zalegania pozlcznu konetrukdji tegoż przyczółka. Po
nad konstrukcjami przyczółka zalegały zalewowe warstwy plasku o miąższości od 60 do 150 ca* Pod nimi
wystąpiły osady torfowe г de^rruktaai drewna 1 wspomniane konstrukcje, na które składają się 2 rzędy
pall oddalone od siebie około 4,9 m /w kierunku N-S/j odległość po osi długości mostu wynosiła oko
ło 4,0 m. Natrafiono także na belkę jarzmową konstrukcji mostu oraz fragmenty dranic z jezdni mostu.
Chronologia odkrytych konstrukcji mostowych /określona na podstawie materiału ceramicznego/ pozwala
na Jego datowanie na 2 połowę XI - początek XII wieku.
Obok prac archeologicznych prowadzono takżs w ramach Interdyscyplinarnego Zespołu do Badań
Ostrowa Lednickiego podwodne badania wykopaliskowe /па stanowisku 3 s - most poznański, proce palinologiezne - stanowisko 2■/Dziekanowice, Ostrów Lednicki etan. 2/ badania glebowe na zachodnim ob
rzeżu Jeziora Lednickiego*
Haterlały z badań oraz dokumentacja znajdują się w Muzeu· Pierwszych. Piastów na Lednicy.
PAHCHAtk A, gm, Kazimierz Dolny
woj. lubelskie
Stanowisko 13

Uniwersytet Marii cucie-Skłodowskiej
w Lublinie
Katedra Archeologii
Badania prowadzili mgr Jolanta Nogaj /autorka sprawozda
nia/ i dr Zbigniew Snieszkc. Finansował wkz w Lublinie.
Drugi sezon badań /pierwsze sprawozdani*/. Kopalne źród
ło z czasów starożytnych 1 ślady osadnictwa z wczesnego
średniowiecza /X-XI w./*

Stanowisko zlokalizowane jest w ścianie głęboc2 nicy rozwiniętej w lessie. Odsłonięcie aierzy 15 metrdw di 090 ici 1 5 metrdw wysokości. M gdmej części profilu znajdnje sil; « u s t va kol tarom
o grubości 35-40 on. ïawtera one lic ins fragmenty ornamentowanej ceramiki i I-кг w., drobne fragmen
ty polepy oraz wągll drzewnych, Marstwą kulturową pokrywa daluwi™ leaenm. Pod warstwą kulturową
ulegają osady martwicy wapiennej /bądąeej geologiczną pozostałością kopalnego frddła/ oraz dobrze
zachowany poziom gleby holocertskiej, Pod pasloumn gleby stwierdzono występowanie warstwowanych osaddw kopalnego parowu. Pobrano prdhy do analizy aalakofauny oraz datowani* bezwzględnego martwicy
w,iint»nnisj 1 kc palnej gleby.
Dokumentacja i materiały znajduj, ,1, w katedr» Archeologii UMCS.
Badania będą kontynuowane*

