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OSADNICTWO PRADZIEJOWE
NA TERENIE WSI OCHLA I JEJ NAJBLIŻSZYCH OKOLIC

ZOOS roku Och la 1 obchodz iła uroczyście jubileusz 700-Iecia istnienia.
Tak stara metryka opiera się na datowanej na rok 1305 zapisce w liber
Fttndationis biskupstwa wrocławskiego, w której wieś ta została wymieniona pod jej średniowieczną nazwą „Hermansdorf' w sformułowaniu: „Item
Hermansdorf solvere tenetur, sed quod sint mansi ignoratur" 2• Mieszkańcy
wsi byli zate m obciążeni na rzecz biskupstwa wrocławskiego, ale autor tej
zap iski nie podał wysokości tych obciążeń, ponieważ nie znał li czby łanów,
która była podstawą ich oszacowania. Można przypuszczać, że ta niewiedza
mogła wynikać stąd, że w i eś była założona niedawno lub też niedawno weszła
w pos iadanie Kościoła wrocławskiego. Brak danych źródłowych o lokacji tej

W

miejscowości.

Tym samym założenie Och li należałoby datować na ostatn ie ćwierćw i e
cze XIII w. lub na przełom XIII/XIV w. Osadnictwo na tych terenach nastą
piło w okresach znacznie wcześniejszych, s i ęgaj<1cych nawet środkowej epoki
kamienia. Niniejsze opracowanie jest pierwszą w miarę kompleksową próbą całościowego przedstawienia prehistorycznego osadnictwa na terenie wsi
Och la oraz pob li skich jej rejonów: Miekotu-\ Jeleniowa 4 i Kiełpina 5 •

' Wi eś Ochl a, położona w gminie Zielona Góra, ok. 6 km na pd. od miasta. Przedwojenna
nazwa wsi - Ochelhermsdorf.
2
li/;er F1mrlatio11is E/1iscopa111s Vmtislavie11sis, [w:] (,'or/ex Diplo111r11iws Silesiae (dalej skrót:
CDS), wyd. T-1. Markgraf i J.W. Schu lte, t. XIV, Bres lau 1889, s. 153.
3
Przysiółek Miekot (niekiedy oznaczony na mapach jako Blędno, przedwojenne dwie
osady Gregor l'vli'ihl e i lvleck rvlli hle), położony ok. 3,8 km na zach. od Ochli, p rzyna l eży administracyjnie do wsi Świdnica (niemieckojęzycz11<1 nazwa - Schweinitz), g mina Świdnica .
1
' Wieś Jeleniów (niem. Drose heyd a u), poło żona w gminie Zie lona Góra, nieco ponad 3 km
na pd. od Ochli.
~ Wieś Kiełpin (przedwojenne Klil penau), położona w gminie Zielona Góra, niespełna 3 km
na wsch. od Ochli.

Bogdan Bobowski,
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Mezolit
Najstarsze ślady pobytLl człowieka w rejonie Ochli, datowane na środkow~i
kamienia, zostały potwierdzone przez następuj~1ce źród ła arc heologiczne:
• Krzemienne graciki odkryte między kwietniem 1931 a marcem 1932 r.,
prawdopodobnie nieco ponad 800 m na pd. od szosy Ochla-Świdnica 6 , przy
skraju lasu, opodal zejścia się dwóch strumieni i równocześnie 950 m na zach.
od ostatnich zabudowań przy ul. Ks. Władysława Terlikowskiego w Ochli 7
(Mapa, nr 13).
• Zbiór krzemieni składający się z 8 wiórów, 6 odłupków, 1 drapacza, 2
odłupków retuszowanych i 1 odłamka krzemiennego. Znalezisko pozyskane
podczas badań powierzchniowych w 1974 r. 8 Na tym terenie odkryto w latach
międzywojennych (między kwietniem 1931 a marcem 1932 r.) również bliżej
nieokreślone liczne małe narzędzia i ostrza krzemienne 9 • Stanowisko położo
ne jest w obrębie wsch. części ochlańskiego osiedla Ostoja, ok. 70 mod szosy
Ochla-Jeleniów (Mapa, nr 16).
• Zbiór krzemieni składający się z 1 skrobacza, 5 odłupków, 1 wióra, 2
fragmentów wiórów i 1 odłamka krzemiennego. Znalezisko pozyskane podczas badar1 powierzchniowych w 1974 r. na stanowisku położonym 150 m na
zach. od ul. Żagańskiej, na wysokości ostatnich przy tej ulicy przedwojennych zabudowań 10 (Mapa, nr 29).
• Zbiór krzemieni składaj ący się z 1 rdzenia, 1 wióra i 1 odłupka. Znalezisko pozyskane podczas badań powierzchniowych w 1974 r. na stanowisku
epokę

W niniejszym opracowaniu podano odległości przybliżone, mierzone na podstawie usytuowania stanowisk na mapach Archeologicznego Zdjęcia Polski (dalej skrót: AZP).
7
Wojewódzki Konserwator Zabytków Archeologiczn ych w Zielonej Górze (dalej: WKZA-ZG), Karta AZP 63-13, st. 24/2 (pierwsza liczba oznacza nr stanowiska na obszarze, druga nr w
miejscowo ści); Archiwum Map Mu zeum Archeologicznego we Wrocł a wiu (dalej: AMMA-W),
przedwojenna mapa archeologiczna - arkusz M2333; R. Liebetraut, Die Mit!/en: Steinzeit i11
Schlesim (dalej: R. Liebetraut, Mitt/ere„. ), Mannus Bi.1cherei, t. LV, Leipzig 1936, s. 58; idem,
Die Fr111dpliitze der Mittlere11 Stei11zeil i11 Sch/esien (dalej: R. Licbetraut, F1111rlpliilze„.), Leipzig
1936, s. 73.
8
.WKZA-ZG, Karta AZP 63-13, st. 27/8; A. Kołod ziejski, Sprawozdrmie z rlzirdaluoki w10 jewódzkiego konserwatora rlo spmw arcńeologicz11ych 11a wojtwództwo zie/011ogó1:rkie za rok 1974 (dalej : A. Kołodziejski, Sprawozda11ie„. 1974), „Si lesia Antiqua" (dalej skrót: SA), t. XX (1978),
s. 271, tab. poz. 17; M. Kwapiń s ki, A. Marcinkian, Matelialy z bar/mi powierzd111iowyd1 osad11ictwa
pmdziejowego z rejonu Kłodawy i fm. częfd Dolnego 0~/qska (dalej: M. Kwapiński, A. Marcinkian,
Mate1ir1ły„.), maszynopis, Zielona Góra 1975, s. 81.
'' AMMA-W, ark. M2333; „Altsch lesien" (dalej skrót: Alt), t. VI (1936), z. 2, s. 384; R. Liebetraut, Mi///en·„„ s. 58; idem, Frmdpliitze„„ s. 73; zapewne też m.in. o nich wspomina S. Schulz,
Ocńelńen11sdo1f (S. Schu lz, Ocńelńen11sdo1f. „), rękopis pracy gimnazjalnej, 1934, s. 2.
10 WKZA-ZG, Karta AZP 63-13, st. 40/31; A. Kołodziejski, Spmwozdmlie„. 1974, s. 271,
tab. poz. 17; M. Kwapiński, A. Marcinkian, Materialy„„ s. 89-90.
1
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położonym

ok. 80 m na pd. od polnej drogi Ochla - osiedle świdnickie Ło
chowo, w odległości 1,3 km na zach. od szosy Ochla-Jeleniów 11 (Mapa, nr
30).
• Krzemienny odłupek retuszowany. Zna lezisko pozyskane podczas baciar'\ powierzchniowych w J974 r. na stanowisku położonym w rejonie na pd.-wsch. od n aroża ogródków działkowych „Sawanna" 12 (Mapa, nr 43).
• Zbiór krzemieni składający się z 16 odłupków, 1 fragmentu rdzenia, 1
skrobacza, J wióra mikrołuskancgo i 3 drobnych wiórków. Znalezisko pozyskane podczas baciar'\ powierzc hniowych w 1974 r. na stanowisku położonym
przy pel. skraju ochla11skich ogródków d ziałkowych „Sawanna" (w okolicy
stud ni głębinowych 1 3 -Mapa, nr 44).
• Zbiór krzemieni składający się z 6 odłupków, 3 wiórów i 1 drapacza
skoś nego zakolonego. Znalezisko pozyskane podczas baciar'\ powierzchniowych w 1974 r. na stanowisku położonym ok. 120 m od pn. brzegu Ś l ąskiej
Och li i 700 m na zach. od kiełpir'iskiego mostu na tej rzece 14 (Mapa, nr 48).
• Bliżej nieokreślona liczba krzemieni. Znalezisko pozyskane podczas
bada11 powierzchniowych w 1974 r. na stanowisku położonym ok. 1,5 km na
wsch. od kiełpir'iskiego mostu na Śląskiej Ochli i ok. 100 m od pn. brzegu
rzeki 15 (Mapa, nr 49).
• Odłupki krzemienne i mikrolitycz ne grociki odkryte w Jeleniowie. Stanowisko według urzędowych bada11 przeprowadzonych w 1932 r. miało znajdować się na pel . skraju zabudowań stojących po zach. stronie drogi Ochla-N iwiska1 6.
Najprawdopodobn iej z okresu mezolitu pochodzi również:
• 20 fragmentów odłupków krzemiennych, w tym J rylec i 1 fragment
rdzenia. Znalezisko pozyskane podczas baciar'\ powierzchniowych AZP na
sta nowisku położo nym na pn. wsch. od zabudowań świdnickiego osiedla
Miekot, 300 m na pn. od szosy Ochla-Świdnica i 2,6 km od ostatnich zachodnich zab udowań Ochli 17 (Mapa, nr 2).
WKZA-ZG, Karta AZP 63-13, st. 4 1/32; A. Kołodziejski, Sprawozdanie ... 1974, s. 271,
tab. poz. 17; M . Kwapi1'\ski, A. Marcinkian, M11terialy ... , s. 90.
12
WKZA-ZG, Karta AZP 63-14, st. 20/28; M. Kwapiński, A. Marcin ki a n, lvlate1ialy .. . , s. 88;
A. Kołodziejski, Spmwozrlr111ie... 1974, s. 271, tab. poz. 17.
1.1 WKZA-ZG, Kan:a AZP 63-14, st. 21/29; M. Kwapiń s ki, A. Marcinkian, Afaterialy .. . , s. 89;
A. Kołod z iejski, Spmwozrlanie... 1974, s. 27 1, tab. poz. 17.
14
WKZA-ZG, Karta AZP 63-14, st. 25/3; M . Kwapiński, A. Marcinkian, A1r1tr:rir1ły ... , s. 46;
A. Kołod z iej sk i, Sprawozda11ie ... 1974, s. 270, tab. poz. 8.
15
WKZA-ZG, Karta AZP 63-14, st. 26/4; A. Kołodziejski, Spmwozrlmtie... 1974, s. 270,
tab. poz. 8.
11
' WKZA-ZG, Karta AZP 64-13, st. 36/l; AMMA-W, ark. M2333; „Altschlesische BHittcr"
(dalej skrót: AB), Jg. VII (1932), nr 5, s. 81; Alt, t. VII (1938), z. 2, s. 267 ; R. Liebetraut, Milllere„„ s. 58; idem, F1mrlpliitze... , s. 7 t.
17
WKZ-ZG, Karta AZP 63-13, st. 12/16.
11
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W 1974 r. pod kątem okresu mezolitu przebadano powierzchniowo rówdwa inne stanowiska, których nie można jednoznacznie określić jako
mezolitycznego charakteru:
• Stanowisko położone 80 m na peł. od polnej drogi Ochla - osiedle świd
nickie Łochowo, oddalone 700 m na zach. od szosy Ochla-Jeleniów 18 (Mapa,
nr 15).
• Stanowisko położone przy pd. ścianie ochlańskich ogródków działko
wych „Sawanna", 200 m na zach. od studni głębinowych 19 (Mapa, nr 45).
Łącznie na terenie Ochli i Jeleniowa oraz w pobliżu Kiełpina znanych
jest minimum osiem stanowisk mezolitycznych. Na obecnym etapie badań
trudno nadać im jednoznaczny charakter osadniczy, najprawdopodobniej jednak są to pozostałości po tymczasowym pobycie ludności. Zachowane materiały z badań nie pozwalają stwierdzić odkrycia na przebadanych stanowiskach śladów osadniczych w postaci szałasów i półziemianek. Ludzie środko
wej epoki kamienia prowadzili życie w małych, ruchliwych grupkach łowców
i zbieraczy, najczęściej stanowiących jedną kilkuosobową rodzinę. Polowali na
jelenie, sarny i dziki , często używając do tego celu łuku. Byli dobrymi rybakami, potrafili wyrabiać łodzie dłubanki, kościane harpuny, haczyki do wędek,
dlatego chętnie swoje najczęściej krótkotrwałe siedziby lokowali przy piaszczystych rozlewiskach rzek i jezior20 • Ta charakterystyczna cecha osadnicza
znajduje potwierdzenie również w rejonie Ochli, gdyż tamtejsze stanowiska
lokowane są albo położone bezpośrednio przy rzece Śląskiej Ochli, albo przy
innych ciekach wodnych, jednak nie dalej niż 1,5 km od tej rzeki (względnie
jej starego koryta - rzeczki Wodna, zwanej też Zimnica). Rzeka natomiast,
jeszcze do łat trzydziestych ubiegłego wieku, kiedy to została gruntownie
uregulowana, znana była ze swych corocznych wiosennych wylewów 21•
Rozpatrując mezolityczne osadnictwo w rejonie Zielonej Góry, należy
wspomnieć o pobliskich gruntownie przebadanych stanowiskach z miejscowości Ługi i Stary Staw, pow. Nowa Sól2 2• Badania w Ługach zainspirowały
kierującego pracami archeologicznymi Zbigniewa Bagniewskiego do przeprowadzenia penetracji wydm wzdłuż Śląskiej Ochli. W wyniku badań powierzchnież

18
lbirle111, st. 26/7; AMMA-W, ark. M2333; A. Kołod z iejski, Spmwozdr111ie„ . 1974, s. 271,
tab. poz. 17.
19
WKZA-ZG, Karta AZP 63-14, st. 22/30; A. Kołodziejski, Sprawozdanie„. 1974, s. 27 I, tab.
poz. 17.
zn K. Godłowski i J.K. Ko z łowski, Historia staroży111a ziem polskich, wyd . 6, Warszawa 1985,
s. 38-39.
zi W. Towpik, Gminfl Zie/011fl Góm. Zmys dziejów jej wsi i i11/ormru;ja o pracy Rady G111i11y
I karlemji, Zielona Góra 1994, s. 83.
22
E. Przechrzta, Sta11 Óflrlt11i nfld osar/11ictwe111 epoki l:m11ie11ia i wczesnej epoki brqzu 11r1 Śrorlko
wy111 Nadodrzu, „Rocznik Lubuski" (dalej skrót: RL), t. XXIV (1998), cz. 1, s. 27, ryc. 2, is. 28.
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on w roku 1974 większość z przedstawionych powyżej podostanowisk mezolitycznych 23 • Istotnym postulatem badawczym jest
ustalenie zasięgu penetracji ludności związanej ze stanowiskami w Ługach
i jej prawdopodobnego pobytu w rejonie Ochli. Choć stanowiska z Ługów są
oddalone od ochlańskich w linii prostej średnio o 10 km, próbę odpowiedzi na
to pytanie mogłaby umożliwić jedynie dokładna analiza porównawcza mezolitycznych artefaktów z tych dwóch miejscowości. W przeciwieństwie jednak
do bogatej i dobrze zinwentaryzowanej przez Bagniewskiego kilkutysięcznej
kolekcji z Ługów, nieliczne znaleziska z rejonu Ochli zaginęły po 1945 r. lub
też nie zostały dobrze zinwentaryzowane (brak rysunków). Istotny wydaje się
postulat odszukania i określenia chronologii zdeponowanych w magazynach
Mu zeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Świdnicy artefaktów
mezolitycznych z rejonu Ochli 24• Wydaje się to tym bardziej uzasadnione,
j eś li weźmiemy pod uwagę, iż znaleziska ze stanowiska Ługi C, ostrożnie
przypisywane grupie protokomornickiej i datowane (analiza typologiczna) na
pocz~itkowy okres preborealny, należą do jednych z najstarszych znalezisk
mezolitycznych na ziemiach polskich 25 •
niowych

odkrył

c hlańskich

Neolit
Na terenie Ochli i w jej najbliższym sąsiedztwie w okresie międzywojen
nym odkryto następujące artefakty neolityczne:
• Siekierka kamienna wykonana przez ludność kultury amfor kulistych
o wymiarach 11,5 cm dł. i 5,2 cm szer. (ryc. 1.1 i 1.2); jest prawdopodobnie
jedynym zachowanym fizycznie do dnia dzisiejszego eksponatem neolitycznym z Ochli. Brak identyfikacji miejsca odkryciazr'.
• Późnoneołityczne krzemienne ostrze oszczepu (ryc. 2) o brązowym zabarwieniu i wymiarach 8,7 x 1,8 cm, odkryte w 1932 r. Na miejscu odkrycia
artefaktu (lokalizacja niezidentyfikowana) tego samego roku przeprowadzono
13
Z. Bagniewski, Niekltfre zagarl11ie11ir1 osarl11ictwa mezolitycznego 11a terenie Pofsh poł11rl11io 
wo-zachor/11iej, „Studia Archeologiczne" (dalej skrót: StA), t. XV (1987), s. 7, 21-24 oraz 57 poz.
121, 58 poz. 141, 64 poz. 279-285.
24
Informacja ustna pochodzą c a od pani archeolog Ewy Przechrzty, jesień 2005 r.
25
Z. Bagniewski, Wy11ii:i kontynuatji bar/mi 11r1 stf/11. C w Ł11gad1, pow. Nowa S61, „Śląskie
Sprawozdania Archeologiczne" (dalej skrót: ŚSA), t. XVI (1974), s. 11-14; idem, Spolecznofci
111yfliwsi·o-1ybad:ie w ofresie od IX do li I tysiqdecia p.11.e. 11r1 terenie Polski południo wo-zftchorlniej,
Ossolineum, Wrocław 1979, s. 30-64, 112-120 (ryc.), 134.
u. Pomiary w y kon a ł P. Towpik (paźd z iernik 2005 r.), z djęci e z archiwum P. Towpika (fot.
K. Bad ac h-Rogowski). Siekierka zdeponowana obecnie w Muzeum Archeologicznym Środko
wego Nadodrza w Świdnicy k. Zielonej Góry (dalej skrót: MAŚN-Ś), nr kat. 892: 1958; za pewne też S. Schulz, Ochelhermsd01f .. , s. 2 (mylnie określając ją jako topór bez otworu).
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urzędowe

badania archeologiczne 27 • Znalezisko to jest zapewne tożsame ze
wzmiankowanym w tym samym roku odkryciem krzemiennego sztyletu 28 •
• Ostrze krzemienne odkryte pomiędzy kwietniem 1933 a marcem 1934 r.
Brak bliższych informacji o artefakcie i miejscu jego odkrycia29 •
• Kamienne topory z otworem na trzonek. Brak dokładniejszych informacji o ich liczbie, wyglądzie i miejscu odkrycia30•
• Bliżej nieokreślony fragment wyrobu kamiennego i wiór krzemienny.
Brak dokładnej identyfikacji miejsca odkrycia31 •
• Kamienny toporek znaleziony na terenie Kiełpina w 1939 r. Brak dokładnej identyfikacji miejsca odkrycia 32 •
Znanych jest też kilka lokalizacji z okresu przedwojennego, w których
wyst~1piły luźne znaleziska neolityczne, niestety brak informacji o odkrytych
tam artefaktach (być może były to miejsca odkrycia wspomnianych wcześniej
artefaktów o nieokreślonej lokalizacji):
• Stanowisko z luźnym znaleziskiem położone nieco ponad 550 m na
zach. od pierwszego mostku na szosie Ochla-Jeleniów, na terenie obecnej
szkółki leśneJ13 (Mapa, nr 8).
• Stanowisko z luźnym znaleziskiem położone na torfowisku bagiennym,
niespełna 100 m od pn. brzegu cieku Wodna (stare koryto Śląskiej Ochli)
i 380 m na zach. od szosy Ochla-Jeleniów-H (Mapa, nr 17).
• Stanowisko z luźnym znaleziskiem położone w gra nicach wsi Ochla, od
pn. wsch. strony lasku brzozowego przy ul. Szkolnej. W okresie powojennym
podczas badań powierzchniowych AZP znaleziono tu jeden, przy puszczalnie
neolityczny odłupek krzemiennl 5 (Mapa, nr 33).
• Stanowisko z lu ź nym znaleziskiem położone na terenie lesistych
wzniesień, ok. 1 km na pn. zac h. od budynku administracyjnego ochlańskie
go Parku Etnograficznego 36 (Mapa, nr 36).
• Stanowisko określane jako ś lad osadniczy, położo ne ok. 100 m na pn.
od Śląskiej Ochli i ok. 750 m na wsch. od ni e istniejącego kolejowego mostu
na tej rzece·n (Mapa, nr 42).
z7 W. Hoffmann, lur Vorgeschichte rles Kreises Grii11berg (dalej: W. Hoffmann, Vorgeschichte), „GrLinbe rger T-Iauskalender" 1933, Jg. XXIII , s. 41 i Taf. II (Odkryc ia dokonał mieszkani ec wsi - R. Zerbe); S. Schulz, Ochelher111:frlo1f.„ s. 2.
18 AB, Jg. VII (J 932), nr 4, s. 64, i nr 5, s. 83 .
19
Alt, t. IX (1940), s. 180.
3
" S. Schulz, Ochelher111sd01f. .. , s. 2.
31
AB, Jg. VIII (1933 ), nr 3, s. 56 i nr 4, s. 75.
3
z Ibidem, ]g. XIV (1939), nr 2, s. 79 (meldunek nauczyciela Rothe).
33
WKZA-ZG, Karta AZP 63-13, st. 18/33; AMMA-W, ark. M2333.
34
WKZA-ZG, Karta AZP 63-13, st. 28/11; AMMA-W, ark. M2333.
35
WKZA-ZG, Karta AZP 63-14, st. 3/3; AMMA-W, ark. M2333.
3
'' WKZA-ZG, Karta AZP 63-14, st. 13/4; AMMA-W, ark. M2260; być mo:le równie:l
R. Liebetraut, Mittlere ... , s. 73.
37
WKZA-ZG, Karta AZP 63-14, st. 19/15; AMMA-W, ark. M2333.
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Rejo n Och li z uwagi na występujące tam piaszczyste gleby ni e c i eszył się
za interesowan iem grup wc~esnoneolitycznych rolników. Początki penetracji
neol itycznej nal eży wiązać z pojawieniem s i ę w rejonie środ kowego Nadodrza
ludności wschodniej grupy te rytorialnej kultury pucharów lejkowatyc h. Ludność ta początkowo zajm owała główni e tereny nadwodne. Mogła wędrować
rzekam i (również Śląską Ochlą) po rozległych obszarach Niżu Środ kowoeu
ropejskiego, szybko pokonując duż e dystanse. Gospodarka ludn ości kultury
pucharów lejkowatych była oparta na chowie zwierząt i starym, opartym na
łowiectwie i zb ieractwie, sposobie zdobywania dodatkowego pożywi e ni a·18 •
13yły to pi e rwsze grupy rolnicze doskonale zaadaptowane cło warunków życia
na te renach piaszczystych, wys tępującyc h w rejonie Ochli. W trakc ie rozwoju
wspólno ty kultury pucharów lejkowatych naci środkową Odrą pojawiły się
nowe formacje ludn ośc i kultury amfor kuli stych 39 , wywodzące s i ę z terenów
rozc i ągaj ącyc h s i ę od międ zyrzecza dolnej Łaby i Odry na zac hodzie, śro d
kowego dorzecza Odry na południu - po dolną Wisłę na wschocłzie 40 . Zajmująca s ię hod ow lą bydł a i św i11 lucłno ść z n a l azła wśród lasów i obfitujących
w wodę tere nów rozlewiska Śląskiej Ochli dogodne warunki bytowania. Grupy ludno ści kultury amfor kulistych oprócz pas twi sk mogły również przyc ią 
gać dobre łowi s ka rybacki e. Poci koniec neo litu w okolicy Ochli m ogły się
pojaw i ć również grupy ruchliwyc h koczowników kultury ceram iki sznu rowej.
Po mimo poświadczonego m ate ri ałem ru chomym pobytu ludn ośc i ś rodkowo
neolitycznej w n ajbli ższym rejonie Och li ni e stwierdzono ś l adów jej osad oraz
grobów z tego okresu - co może świadczyć o sezonowej penetracji regionu.
Epoka brązu i wczesna epoka żelaza
Najw i ęcej ś lad ów

po prehistorycznym osad nictwi e na te re nach dzisiejszej
Oc hli i jej n ajbli ższego otoczenia pochodzi z epoki brązu (EB), która w Ochli
jest reprezentowana przez o kresy III, IV i V, oraz wczesnej e poki że l aza (EŻ)
- okresu halsz tackiego (I-IaC, HaDl i DZ). Stosuje s i ę również datację dwóch
ok resów l ateńskic h: LaA (będ ący często odpowiednikiem czasowym I-IaDZ)
i LaB. Na te okresy datowano w rejonie Ochli ok. 35 sta nowi sk archeologicznych, które ze wzg lędu na pozyskane tam znaleziska można pod z i e li ć na 4 1:
38

A. Kulczyc ka- Leciejewiczowa, B(lr/(111ir1 ll(lr/ osarhtictw;em 11eolitycz11y111 we wsc!tod11iej czę
frorll:owego i r/o/11ego Nadodrza, [w:] Człowiek a fmrlowisl:o w frorll:owym i rlo/11y111 Nr1rlorlrz11,
Bar/rmir111arl osr1r/11iawem pm- i wszesnodziejowym, red. L. Leciejewicz, E. Gringmuth -Oallmer,

ści

Wrocław
3
''

1996, s. 44-46.

Ibidem, s. 47.

T.W i ś l ański, Dalszy rozwój lur/ów 11eolitytwyc!t. Ple111io11rt J:11lt111y amfor l:11listyc!t, [w: ] Prahistoria ziem polskich (dalej sk rót: PZP), t. II, Neolit, Wrocław-Warszawa - Kraków-Gdańsk 1979,
s. 26 l.
41
WKZA-ZG, Karty AZP dla obszarów 63-13, 63-14 i 64-13.
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A) Stanowiska id entyfikowane jako cmentarzyska kurhanowe:
• Jedyne jak dotąd w rejonie Ochli zidentyfikowane w okresie międ zy
wojennym cmentarzysko kurhanowe, w trakcie b adań AZP już niepotwierdzone, miało znajdować się do SO m na pn. od wylotu ul. Leśnej, przy znajdującym się tam strum ieniu 42 (Mapa, nr 38). Mógł to być niewielki nasyp
ziemny z kamiennym jądrem (względnie dodatkowo kamiennymi kręgami)
oraz ziem nym nasypem. Podobne formy kurhanów, przypisywanych kulturze łu życkiej, odnajd uj emy w pobliskim regionie, np. w Koźli, gm. Świdnica,
Płotach, gm. Czerw i eńsk, Droszkowie, gm . Zabór, Broniszowie i Studzieńcu,
gm. Ko żuchów - datowane na okresy III i IV EB oraz w Mirocinie Dolnym i
Średnim - datowane na IV okres EB 4-'.
B) Stanowiska identyfikowane jako

płaskie

cmentarzyska popielnicowe:

• Prawdopodobne cmentarzysko(?) ze zbiorem 11 fragmentów cera miki
datowanych na okres LaB, pozyskanych podczas badań powierzchniowych
AZP. Stanowisko Ochla-Af.iekot I jest położone ok. 400 m na pn. od szosy
Oc hl a-Świdnica i średnio 2,1 km od ostatnich zabudowań wsi 44 (Mapa, nr 5).
• Cmentarzysko popielnicowe (lub/i osada) eksp lorowane urzędowo w
okresie międzywojennym, prawdopodobnie tu właśnie w 1932 r. odkryto 19
grobów datowanych na okres wczesnej EŻ45 . Przeprowadzone badania powierzchniowe AZP nie potwierdziły cmentarzyska, równocześnie na podstawie znalezionych 29 fra gmentów ceramiki datowanych na okres V EB-1-IaD
oraz kilku jam i palenisk zaszeregowano stanowisko do osad. Stanowisko
Ochla-Af.iekot 2 jest położo ne 200 m na pn. od szosy Ochla-Świdnica i 2,4-2,5
km od ostatnich zach. zabudowań Ochli 46 (Mapa, nr 6).
• Cmentarzysko popielnicowe ze zb iorem 34 sztuk ceramiki datowanych
na okres III EB-LaA. Znane było już w okresie międzywojennym. Stanowisko położone jest w lesie, ok. 250 m na pn.-wsch. od wylotu obecnej ul.
Leśnej 4 7 (Mapa, nr 32).
• Płaskie cmentarzysko popielnicowe datowane na okres V EB-HaC/
HaOl. Stanowisko zlokalizowane jest od pn. i pd. strony ul. Kożuchowskiej,
przy byłym Zakładzie Transportu Samochodowego 48 (Mapa, nr 35). O znaleziskach w tym obiekcie informują już doniesienia z lat dziewięćdziesiątych
41

Ibidem, Karta AZP 63-14, st. 15/9; AMMA-W, ark. M2333.
A. Marcinkian, Z bar/mi nad k11/111rq fużyckq w epoce brqzu 1ta terenie Krainy Zielouog6rsl:iej
(dalej: A. Marcinkian, Z badati...), RL, t. XII (1983), s. 39-40; M. Kwapi11ski, Uwagi o gem'Zie
gmb6w kurhrmow;ych lur!nofci /m/111ry łużyckiej w dorzeczu Orhy, RL, t. XIV (1986), s. 137-139.
44
WKZA-ZG , Karta AZP 63-13, st. 15/I .
45
A.B„ Jg. VII (1932), nr 2, s. 36, i nr 4, s. 64; ibidem, Jg. VIII (1933), nr 2, s. 27.
46
WKZA-ZG, Karta AZP 63-13, st. 16/2; AMMA-W, ark. M2333.
<11 Ibidem , Karta AZP 63-14, st. 2/13; AMMA-W, ark. M2333.
4
R Ibidem, st. 12/1; AMMA-W, ark. M2333.
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XIX w., kiedy budowano tam drogę; kolejne przypadkowe odkrycia pochol zą z okresu międzywojennego i powojennego, podczas przeprowadzanych
ta m prac budowlanych.
Co najmniej 1 grób popielnicowy, brak o nim bliższych informacji,
znalezisko z 1894 r. 49
3 naczynia gliniane, brak o nich bliższych informacji, znalezisko z
1895 r. 50
Min. 1 grób popielnicowy datowany na V EB-HaOl, odkryty w 1931 r. 51
18 grobów popielnicowych odkrytych (najprawdopodobniej na tym
stanowisku) podczas badań urzędowych w 1931 r. Przy grobach znaleziono m.in. gliniane naczynie kadzielne, brązowe szpile do spinania
szat, żelazne haczyki od pasów i dłuto. Artefakty metalowe wyraźnie
wskazywały na ś lady spalenia razem ze zwłokami. Cmentarzysko datowane na V EB-HaDl (ryc. 3.1-3.3) 52 •
1 grób popielnicowy odkryty w 1970 r. 53
1 grób popielnicowy odkryty w 1974 r. z zawartości<): baniasta popielnica zdobiona ze spalonymi ludzkimi kośćmi (ryc. 4.3); stożkowata
misa nakrywająca urnę (ryc. 4.1 ); stożkowata miseczka (ryc. 4.2); baniasty dzbanuszek z uchem (ryc. 4.4); stożkowaty miniaturowy czerpaczek (ryc. 4.5); stożkowate naczynko z płaskim dnem (ryc. 4.6);
szpila z brązu długości 23 cm (ryc. 4.7), łącząca w sobie swoiste cechy
dwóch typów szpil. Jej górna część ma profilowaną główkę, pod którą
do połowy ciągnie się spiralne karbowanie, natomiast w swej środko
wej części ma charakterystyczne, a równocześnie rzadziej występują
ce wygięcie, tzw. łabędzią szyjkę, o przekroju romboidalnym. Zespół
gro bowy datowany na okres HaC 54 •
41
'
50

„Schlesiens Vorzeit in Bild und Schrift'', t. VI (1896), z. 3, s. 175.
Ibidem, t. VII (1897), z. 2, s. 234.
51
Al\llMA-W, ark. M2333, W. Hoffmann, lur Vorgesdlichte ... , s. 41 i Taf. II (odkryty pod·zas budowy stodoły na posesji nr 90a przez jej właściciela A. Faustmana).
52 AB, Jg. VI (1931), nr 4, s. 61, i Jg. VII ( 1932), nr 2, s. 23; S. Schu lz, Ochdhennsr/01f .. , s. 2;
W. Hoffma nn, Vo1geschichte ... , s. 41; zapewne o tym cmentarzu wspomina: Alt, t. VI (1936), z. 2,
s. 393, oraz T. Malinowski, Krttrtlog cmentarzysk l11rl11ofci htl1111y łużyckiej w Polsce, Warszawa
1961, s. 19, poz. 1553; dzbanek. (ryc. 3.3), złożony dawniej „na pamiątkę" w domu ówczesnego
w ła śc i c iela posesji A. Faustmana, obecnie zdeponowany jako materiał edukacyjny w Zakła
d:i.lc Archeologii Instytutu Historii Un iwersytetu Zielonogórskiego (dalej skrót: ZAII-1-UZ);
nilsa (ryc. 3.2) obecnie zdeponowana w l'vJAŚN-Ś.
5
.i WKZA-ZG, Karta AZP 63-14, st. 12/1; A. Kołodziejski, S;m:1wozao11ie z dzialal11ości wo.ft'Yf})Ódzl:iego ko11serwrttora do spraw r1nheologicz11yth 11a woj ewództwo zielo11ogón/.:ie za rni· 1970, SA,
L. XIV (1972), s. 289 (tab. poz. 14).
54
A. Kołod z iejski, k!ttterialy do osarlnictwa k11lt111y ł11żydie/ (dalej: A. Kołod z iejski, Materialy
rlo osad11it1wr1 .. . ), „Zielonogórskie Zeszyty Muzealne" (dalej skrót: ZZM), t. VI ( 1976), s. 186-188
I tab. III; idem, Ochla, Yl!!oj. Zie/011a Góra (dalej: A. Kołodziejski, Ochla 111... ), SA, t. XX (1978),
s. 302-304. Szpila i naczy nia zdeponowane obecnie w MAŚN-Ś (nr kat. MZG-0 1974:5-12).
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1 grób popielnicowy odkryty w 1976 r. z zawartością: urna z nakry(ryc. 5.1 ); dzbanuszek i mały baniasty garnczek (ryc.
5.2); szczątki stósu pogrzebowego. Zespół grobowy o przybliżonym
datowaniu na okres I-IaC 55 •
Grób popielnicowy odkryty w 1988 r. Inwentarz: urna (ryc. 6.1) ze
szczątkami kostnymi (ryc. 6.2); misa przykrywająca urnę (ryc. 6.3); talerzyk (ryc. 6.4); 2 dzbanki z ozdobnymi guzami (ryc. 6.5); garniec
(ryc. 6.6); miseczka płaska (ryc. 6. 7); dzbanuszek ostrodenny (ryc. 6.8);
workowaty mikroczerpaczek (ryc. 6.9); mikromiseczka (ryc. 6.10); mikronaczyńko ostrodenne (ryc. 6. 11); prosta szpila z brązu (wym. dług.
18,5 cm i śred. 4 mm) z profilowaną główką, zakończoną małą kulką
(ryc. 6.12)s 6 •
Drugi grób popielnicowy odkryty również w 1988 r. Inwentarz: urna;
misa; gliniane naczynie kadzielne (ryc. 7.1); dzbanek (ryc. 7.2); kubeczek (ryc. 7.3); dzbanuszek okrągłodenny (ryc. 7.4); dzbanuszek
ostrodenny (ryc. 7.5); miseczka (ryc. 7.6); mikromiseczka (ryc. 7.7); 107
fragmentów innych naczyń ceramicznych (ryc. 7.8)s7. Obydwa zespoły
grobowe datowano na okres V EB-HaC.
Znaleziska luźne odkryte w 1988 r.: dzbanuszek ostrodenny (ryc. 8.1 ),
zdobiona naokolnymi i skośnymi pasmami żłobków miseczka lub
czerpaczek (ryc. 8.2) 58 .
Groby popielnicowe zalegały na głębokości od ok. 0,5 do 1 m. Deponowano w nich przeważnie pojedynczą glinianą, ręcznie wykonaną urnę, czę
sto w formie wazy przybierającej niekiedy kształt pucharowatys9 . W grobie
pozostawiano również od kilku do kilkunastu mniejszych naczyń. Ułożenie
naczyń obstawy ks z tałtowało dół grobu, który w większości wypadków miał
kształt kolisty lub owalny. Od liczby dostawianych naczyń zależała też wielkość całego grobu. Popielnice ustawiano przeważnie przy krawędzi jamy
grobowej, rzadko w centralnym miejscu. Przy urnie znajdowały się niekiedy
szczątki stosu pogrzebowego (znamy co najmniej dwa takie wypadki), a nawającą ją misą

Wg N. Towpika, odkrywcy grobu (zdjęcie z archiwum P . Towpika, fot. N. Towpik,
relacja z grudnia 2005 r.) .
~"Szpila (zdjęcie z archiwum P. Towpika, fot. K. Badach -Rogowski) zdeponowana obecnie w MAŚN -Ś (nr kat. MZG -0 1988: 158). Urna oraz naczynia obstawy zdeponowane obecnie
w ZAIH-UZ (zdjęcia z archiwum P. Towpika, fot. P. Towpik).
57
Fragmenty urny, misa i fragmenty innych naczy1'\ zdeponowane w MAŚN-Ś, Karty kat.
MZG-0 1988/155-157. Garnuszek, kadzidełko i małe naczy1'\ko zdeponowane w ZAIH-UZ.
Zdjęcia z archiwum P. Towpika (fot. P. Towpik).
58
Ceramika zdeponowana obecnie w ZAIH-UZ. Zdjęcia z archiwum P. Towpika (fot.
P. Towpik).
s•J J. Dcichmlilłer, To110fe11 1111d Ofe11111odel/e der La11sitzer K11/t111' (dalej: ]. DeichmLiller,
To11i.ife11„ .), Leipzig 1941, s. 97.
55
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we t nieregularnie ułożone kamienie, pochodzące prawdopodobnie ze stosu
pogrzebowego. Kamienne kręgi należą jednak do rzadkości, nie spotyka się
również kamiennych wier'iców, brak też jakichkolwiek innych kamiennych
bąd ź drewnianych konstrukcji związanych z grobem 60 • Powierzchnia urn była
'./,awsze wygładzona, nasady szyjki zdobione zazwyczaj dookolnymi żłobka
mi, a brzuśce - odchodzącymi od tych dookolnych zdobień ukośnymi bądź
pros topadłymi żeberkami (tworzącymi często otwarte lub zamknięte trójką
ty). Między grupami żeberek występowały niekiedy dodatkowe zdobienia
w postaci odciśniętych kółeczek. Urny zazwyczaj nakryte były misą odwró·oną dnem do gó ry 61 • Wśród wyposażenia grobu spotykano różnorodnego
I szta łrn i wielkości naczynia ceramiczne o wygładzonej lub chropowatej
p wierzc hni, barwie brunatnej lub ciemnobrunatnej: misy, dzbanki, kubki,
' ./,C rpaki i amforki. Zdecydowana większość naczyń nie ma jakichkolwiek
'./, lobień (niekiedy listwy plastyczne, guzy lub zdobienia jak na urnach). Często występowały one w formie zminiaturyzowanej. W naczyniach znajdowały
sic; najprawdopodob niej dary (zapewne produkty żywnościowe), które miały
s a nowić bądź wyposażenie zmarłego w zaświaty, bądź były składane w celu
przebłagania jego gniewu lub miały zapewnić jego opiekę. Znaleziska powoJ ·nne na omawianym cmentarzu mają wyraźne cechy I i II fazy rozwoju grupy
l>iałow ickiej, tj. okresu V EB-HaOl, znane z wielu innych typowych dla tej
grupy cmentarzysk z północnej części Dolnego Śląska i Wschodnich Łużyc 62 •
Tym samym również zostały potwierdzone datowania przedwojenne.
• Płaskie c mentarzysko popielnicowe znane z przedwojennych odkryć
l datowa ne ogólnie na EB. Niezweryfikowane podczas badar1 powierzchnio60
W. Kropf, Die Bi//enr/01.fer K11/111r, Leipzig 1938, s. 15-16. Według N. i W. Towpików,
przy padkowych odkrywców czterech gro bów w: 1970, 1974, 1976 i 1988 r. (relacja z grudni a
2005 r.).
11
' Ibidem; W. Hoffmann, Vorgeschichte . . „ s. 41.
12
' A. Kołodziejski, Materiały z cmentmzyska ciriloprt!11ego lur/110.l'ci kult111J' ł11życkiej w Stmym
Klsieli11ie, pow. Zielona G6m (dalej: A. Kołodziejski, Mrtlerialy ... w Strtrym Kisielinie ... ), „Materiał y Komisji Archeologicznej Lubuskiego Towarzystwa Naukowego", nr 2, Zielona Góra 1967,
np . ryc. 4:6, 8:22, 9:2, 15:26; idem, C111e11ttt1'Zysko /11r/11ofci i-11/lu1J' ł11żyddej w Trzebulach, pow. Km.wo Orlrzr11iskie (dalej: A. Kołodziejski, C111e11/mzysfo ... w Trzebulach „ .), „Fontes Archeologici
Posnanienses" (da lej skrór: FON), t. XIX ( 1968), np. rab. 1:18,50, tab. 2:47, 49, 50, rab. 3: 13, 31,
47 I nast., tab. 6:26; idem, Groby cirtłoprt!11e z Pierzwi11rt, pow. Zie/011rt G6m (dalej: A. Kołodziej
ski, Groby„.z Pierz.wina„.), Zielonogórskie Zeszyty Muzealne (dalej skrót: ZZM), t. V (1975),
s. 226; idem, Matetia/:y z cmentttt"Zysi-a cittloprt!11ego /11rlnofti l.:u/tmy łużyckiej w Sr11bii, pow. Krosno
Od1zmishe, Fontes Archeologici Posnanienses (<lalej skrót: FAP), t. XXIV (1973), s. 148-1 53;
Idem, Pmble111atyl..·r1 hdt11r okresu halsz!ad.'iego 11a ziemi /11b11skiej, ZZM, t. TV (1974), s. 95, rab.
V (Sa rbia); idem, Pr6ba nowego porlzia/:11 chro11ologicz11ego ol..ns11 hrdsztachego i late1ishego w p11.
rzęki Do/11ego Ślqsi-rt 11r1 tle przemirm k11/1111vwych, ZZM, t. V (1 975), s. 26, ta b. Il (Zameczno pow.
G łogó w), tab. V; J. Orl icka, Brulrmia wykopaliskowe 1w c111entmzysi-11 i-11/tmy /:użyc/.:iej w Miroci11ie
Dol11y111 st. 78, gm. Koż11ch6w, ŚSA, t. XXXVI (1995), s. 279.
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wych AZP. Stanowisko położone jest ok. 170 m na pn. wsch . od
ul. Grzybowej z przedłużeniem ul. Sadowej 6·1 (Mapa, nr 37).
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C ) Stanowiska identyfikowane jako osady:
• Osada eksplorowana w okresie międ zywoj ennym, dziś znana z dwóch
sta nowisk przebadanych powierzchniowo w ramach AZP i datowanych na
okres HaD. Na pierwszym stanowisku, oddalonym ok. 2,7 km od ostatnich
zabudowań Ochli i 270 m na pn. od szosy Ochla-Świdnica, pozyskano zb iór
27 fragmentów ceramiki (Mapa, nr 2). Drugie stanowi sko oddalone jest 3,2
km na zach. od Oc hli i 200 m na pn. od wspomnianej szosy. Pozyskano tam
zb iór 10 fragmentów cera miki 64 (Mapa, nr 1).
• Osada ze zbiorem 33 fragmentów ceramiki pozyskanych podczas badań powierzchniowych AZP i datowa nyc h na okres I-IaD/LaA. Stanowisko
położone jest śre dni o 700 m na pn. od szosy Ochla-Świdnica i ni espełna 2,1
km od os tatn ich zab udowań Ochli 65 (Mapa, nr 4).
• Osada ze zb iorem 4 1 fragmentów ceramiki pozyskanych podczas badati.
powierzchniowych AZP i datowanych na okres HaC-HaD. Stanowisko Ochla-Miekot 3 położone jest ok. 200 m na pn. od szosy Ochla-Świdnica i ś re dnio
1,95 km od ostatnich zabudowań Oc hli 66 (Mapa, nr 7).
• Osada datowana pierwo tni e na okres I-IaD-LaB . Początkowo podczas
badati. powierzchniowych w 197 1 r. znaleziono tu 6 grud ek polepy i 30 fragmentów ceram iki o barwie brunatnej w składz i e : 1 fragment brzuśca naczy ni a
ś r ed nio śc i e nnego, sła b o wygład zo n ego; 1 fragment wylewu g rubo śc ienn ego;
8 fragme ntów brzuśców naczyń grubo śc i ennych, s łabo wygładzonych; 20 innych fragmentów ceram iki ś r ed ni ośc i e nn ej 67 • W wyniku przeprowadzonych
również w 1971 r. ratunkowych wykopalisk archeologicznych, na przekopanej powierzchni ok. 2,5 ara wyeksplorowano łącz nie 34 jamy osadnicze.
Nie stwierdzono ś l adów drew ni anych konstrukcji. Głębokie, workowatego
lub nieckowatego kształtu jamy były wypełnione ciemno zaba rwi o n ą z i e mią
i licznymi oraz stos unkowo dużymi fragmentami n aczy ń ceramicznych. Część
z jam, zaw i erająca spaleniznę, była pozostałościami po pale niskach , pozostałe
słu ży ły jako jamy piwniczne. Dużą li cz b ę fragmentów ceramicznych n aczyń
cod:zie nnego u żytku znaleziono również poza obrębem jam. Łącznie pozyskano ok. 150 większych i kilkaset mniejszych uł a mków naczyti., charakteryzują
cyc h s i ę chropowatą powi erzchnią , dobrym wypałem, pogru bionymi i częs to
61
:

WKZA-ZG, Karta AZP 63- 14, st. 14/5; AMMA-W, ark. M2333.
MAMMA-W, ark. M2333 (Świdnica nr 1); WKZA-ZG, Karta AZP 63- 13, st. 12/16 i 11/1 4
(nr sta nowisk w Świdnicy).
65
WKZ-ZG, Karta AZP 63-13, st. 14/17 (nr stanow iska w Świd ni cy ) .
61
' WKZA-ZG, Karta AZP 63- 13, st. 17/3.
7
'' M. Kw ap iń s ki , A. Marcinkian, Materiały . .. , s. 80-81.
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plaszczonymi wy lewami 68 • Część ułamków ceramiki ukształtowaniem brzegc w, fakturą oraz techn ik ą wykonania przypominała wyroby kultury pomor1-. I il:j i do takich pocz<1tkowo zosta ła przypisana. Prowadzący badania Adam
l<o lo lziejski w późniejszym okresie wycofał się jednak z tak iego okreś l enia
dironologicznego, przyznając im charakter łużyck/' 9 • Wśród pozyskanej ce1nmiki z achowały s i ę fragmenty z ciekawym zdobn ictwem: ornament dołko
wo-paz nokciowy (ryc. 9. 1-9.3 ), li stwą plastyczną (ryc. 9.4-9.5 ), ornamentem
g 11 zowym (ryc. 9.6). Podczas bada1'\ powierzchniowych AZP uzyskano tu kol ·Jny z biór fragmentów ceramiki. Stanowisko położone jest z pn.- i pd.-zach.
strony dawnej p iaskarn i, l eżącej na styku ulic Dębowej i Strzeleckiej (Mapa,
nr 14).
• Osada z dwoma zbioram i fragmentów ceramiki. P ierwszy zb iór, pozysi a ny podczas badań powierzchniowych w 1971 r., jest złożony z 26 fragme ntów ceramiki datowanych na IV-V okres EB, skład a s i ę z 18 fragmentów
brz u śc ów naczyń śred ni ościennyc h, barwy brunatnoceglastej i ceglastej (12
l"ragmentów schropowaconych i 6 słabo wygładzonyc h); 4 fragmentów brzuś
<'ÓW naczyń średn i ośc i ennych, wygładzonych, barwy brunatnej; 1 fragmentu
naczynia średniościennego, schropowaconego, barwy ceglastej z plastycznym
g11 zkiem; 1 frag mentu górnej części miseczki lub czerpaczka stożkowego,
wygładzonego, na zewnątrz barwy brunatnej, wewnątrz czarnej; 1 fragmentu
µ,ó rncj części średniościennego naczynia, słabo wygładzonego, brunatnej barwy, z zao krąg l onym brzegiem; 1 fragmentu brzuśca naczynia cienkościenne
go, wygładzonego, brunatnej barwy, zdob ionego grupam i skośnych żłobków.
Z nalezio no tu również 2 grudki polepy. Drugi zb iór, pozyskany w ramach
b ada ń powierzchniowych AZP, składa się z 30 fragmentów ceramiki datowanych na wczesny okres że l aza HaC-LaA. Stanowisko położone jest po zach.
stro nie potoku, ok. 470 m na pd. od szosy Ochl a-Św i dnica i 600 m na zach. od
ul. Dębowej7° (Mapa, nr 18).
• Osada z dwoma zbiorami fragmentów ceram iki . P ierwszy zbiór, pozyskany podczas badail powierzchniowych w 1971 r., jest z łożony z 46 fragmentów ceramiki, datowanych na wczesną i środkową EŻ, w tym 36 fragmentów
"" A. Kołodziejsk i , Odda, pow. Zie/011rt G6m (dalej: A. Ko łodz i ejsk i , Odilrt ! .. . ), [w:] ln.fim 11r1tor rm;!teologiczuy (dalej skrót: IA), Barlm1ia z i 97 i r„ Warszawa 1972, s.119-120; idem,
Spmwozrlrmie z rlzirilaliwki wojew6rlzkiego l:o11serwntom rlo spraw rtrc!teologicz.nyc!t ua wojew6rlztwo
zie/011og6rsJ:ie zrt rok 197i , SA, t. XV (1973), s. 333 (tab. poz. 6, omy łkowo/?/ jako stanowisko
nr 23); idem , Odda, pow. Zielona G6m (A. Kołodziej sk i, Odda 11 ... ), SA, t. XVI (1974), s. 375;
Ide m, Stos1111h ht!turowe 1ta obszarze p6ł11oc11ej częki Dolnego Ślqska w o/,:resie od V do li w p.11.e.,
maszynopis, Zielona Góra 1974, t. II Katalog, s. 76-77, i tab. XCV I i XXVII; WKZA-ZG, Karta
/\ZP 63- 13, st. 25/6; MAŚN-Ś (nr kat. MZG-0 1971 :707-851).
m Zob. dalej opisanie sprawy dyskusyjnego datowania stanowisk w Ochli.
711
M. Kwapi1'iski, A. Marcinkian, Materialy ... , s. 82-83; WKZA-ZG, Ka rta AZP 63-13, st.
29/ 17.
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brzuśców naczyrl. średniościennych, słabo wygładzonych, barwy brunatnej
i brunatnoceglastej; 6 fragmentów brzuśców średniościennych, wygładzo
nych, brunatnych i szarobrunatnych; 1 fragment wylewu misy stożkowatej,
wygładzonej, barwy brunatnej; 3 fragmenty wylewów naczy11 średniościen
nych, wygładzonych, barwy brunatnej. Drugi zbiór, pozyskany w ramach badań powierzchniowych AZP, składa się z 57 fragmentów ceramiki datowanych na okres HaD-LaA. Stanowisko położone jest 100 m na zach. od pd. odcinka ul. Dębowej i 200 m na pd. zach. od byłej żwirowni położonej u zbiegu
ul. Dębowej i Strzeleckiej 71 (Mapa, nr 20).
• Osada z dwoma zbiorami fragmentów ceramiki. Pierwszy zbiór, pozyskany podczas badań powierzchniowych w 1971 r., jest złożony z 41 fragmentów ceramiki datowanych na V okres EB, w tym: 14 fragmentów naczyń
średnio- i grubościennych, słabo wygładzonych i schropowaconych, barwy
brunatnej; 26 fragmentów naczyń średniościennych, słabo i dobrze wygładzo 
nych, barwy brunatnej; 2 fragmenty wylewów naczyń średnio- i grubościen
nych, słabo wygładzonych, barwy brunatnoceglastej. Drugi zbiór, pozyskany
w ramach badań powierzchniowych AZP, składa się z 29 fragmentów ceramiki
datowanej na wczesną EŻ (HaD-LaA). Stanowisko położone jest ok. 370 m
od ul. Grzybowej, przy pd. stronie starej drogi Ochla-Słone 72 (Mapa, nr 21).
• Osada z dwoma zbiorami fragmentów ceramiki. ~ierwszy zbiór, pozyskany podczas badań powierzchniowych w 1971 r. jest złożony z 15 fragmen tów ceramiki datowanej na IV-V okres EB, w tym: 12 fragmentów brzuśców
naczyń średniościennych, słabo wygładzonych, barwy brunatnej; 2 fragmenty
wylewów mis stożkowatych, wygładzonych, barwy brunatnej; 1 fragment wylewu naczynia średniościennego, słabo wygładzonego, barwy brunatnoceglastej. Drugi zbiór, pozyskany w ramach badań powierzchniowych AZP, składa
się również z 15 fragmentów ceramiki datowanej na wczesną EŻ (l-IaD-LaA).
Stanowisko położone jest na polnej drodze, ok. 100 m na zach. od strumienia,
przepływającego tuż za ostatnimi zabudowaniami przy ul. Ks. Terlikowskiego, i 250 m na pn. od tej ulicy 73 (Mapa, nr 22).
• Osada z dwoma zbiorami fragmentów ceramiki. Pierwszy zbiór, pozyskany podczas badai1 powierzchniowych w 1971 r., jest złożony z 17 fragmentów ceramiki datowanej na IV-V okres EB, w tym: 16 fragmentów brzuś
ców naczyń średnio- i grubościennych, słabo wygładzonych, barwy brunatnej
i brunatnoszarej; 1 drobny fragment wylewu naczynia średniościennego, sła
bo wygładzonego, barwy brunatnej. Znaleziono tam również grudki polepy.
71

M.
31/19.
n M.
73
M.

Kwapiński,
Kwapiński,

A. Marcinkian, Materialy ... , s. 83-84; WKZA-ZG, Karta AZP 63-13, st.
A. Marcinkian, Materialy . .., s. 84; WKZA-ZG, Karta AZP 63-13, st. 32/20.
Marcinkian, Materiary ... , s. 85; WKZA-ZG, Karta AZP 63-13, st. 33/21.
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!)rugi zbiór, pozyskany w ramach badań powierzchniowych AZP, składa się
'/, 23 fragmentów ceramiki datowanej na wczesną EŻ (1-IaD-LaA). Stanowisko
I ołożone jest 250 m w linii próstej na zach. od poprzedniego 74 (Mapa, nr 23).
• Osada z dwoma zbiorami fragmentów ceramiki. Pierwszy zb iór, pozyshtny podczas badań powierzchniowych w 1971 r., jest złożony z 26 fragme ntów ceramiki datowanej na okres HaC, w tym: 24 fragmentów brzuśców
n aczyń średniościennych, słabo wygładzonych, barwy brunatnej i brunatnor 'glas tej; 1 fragment wylewu naczynia grubościennego, wygładzonego, brunatnoszarego; 1 fragment wylewu naczynia średniościennego, wygładzonego,
barwy brunatnej. Drugi zbiór, pozyskany w ramach badań powierzchniowych
/\ZP, składa się z 36 fragmentów ceramiki datowanej na okres HaD-LaA.
Srnnowisko położone jest między dwoma potokami, 250 m na pn. od szosy
Oc hla-Świdnica i 1450 mod ostatnich zabudowań Ochli 75 (Mapa, nr 26).
• Osada z dwoma zbiorami fragmentów ceramiki. Pierwszy zbiór, pozysi any podczas badań powierzchniowych w 1971 r., jest złożony z datowanych
ogó lnie na EŻ fragmentów 14 brwśców naczyń średniościennych, słabo wyg ładzonych i schropowaconych, barwy brunatnej, brunatnoszarej i ceglastej.
I ru gi zbiór pozyskany w ramach badań powierzchniowych AZP, składa się z
23 fragmentów ceramiki datowanej na okres halsztacki. Stanowisko położone
Jes t na wsch. od rozwidlenia potoków, 100-150 m na pd. od szosy Ochla-Świd
ni ca i na długości 200 m od ostatnich zabudowań wsi 76 (Mapa, nr 27).
• Osada z dwoma zb iorami fragmentów ceramiki. Pierwszy zb iór, pozyskany podczas badań powierzchniowych w 1971 r., jest złożony z 8 fragmentów ceram iki datowanej na IV-V okres EB, w tym: 1 fragment górnej części
naczynia grubościennego, schropowaconego, barwy ceglastej, z wyodrębnioną
stożkowatą szyjką; 1 fragment przydenny pochodzący od podobnego naczyni a; 6 fragmentów brwśców średniościennych, słabo wygładzonych i schropowaconych, barwy brunatnej lub brunatnoceglastej. Znaleziono również 2
grudki polepy. Drugi zbiór, pozyskany w ramach badań powierzchniowych
!\ZP, składa się z 14 fragmentów ceramiki datowanej na okres 1-IaD-LaA. Stanowisko jest poło żone na pn. od ul. Stromej, nieco na pd. od przedłużenia
uli cy Sadowej w kierunku ul. Grzybowej 77 (Mapa, nr 31).
• Osada datowana na III okres EB. W okresie międzywojennym zlokali zowano tu bliżej nieokreśloną ceramikę z III okresu EB i gliniany przęślik
tkacki 78 • Podczas badań powierzchniowych w 1971 r. wyeksp lorowano rów74
71

M. Kwapiń s ki, A. Marcinkian, Mateliflly ... , s. 85; WKZA-ZG, Karm AZP 63-13, st. 34/22.
M. Kwapiński, A. Marcinkian, A1flte1iafy„ ., s. 86-87; WKZA-ZG, Karm AZP 63-13, st.

37/25.
M. Kwapiń s ki, A. Marcinkian, A1ate1iały„., s. 87; WKZA-ZG, Karta AZP 63- 13, st. 38/26.
M. Kwapiński, A. Marcinkian, Mr1te1ialy„ ., s. 82; WKZA-ZG, Karta AZP 63-14, st. 1/16.
78
AMMA-W, ark. M2333; A.B., Jg. VIII (1933), nr 2, s. 47, i Jg. XI (1936), nr I , s. 34-35.
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3 fragmenty brzuśców naczyń średniościennych, słabo wygładzonych,
barwy ceglastej, datowanych na IV-V okres EB 79 • Stanowisko położone jest
w rejonie przecięcia ul. Makuszyńskiego z wałami piętrzącymi niegdyś wodę
do niefunkcjonującego już dziś „Młyna Końcowego" (Mapa, nr 40).
• Osada z wyeksplorowanymi podczas badań powierzchniowych w 1974 r.
grudkami polepy i zbiorem 19 fragmentów ceramiki datowanej na okres
LaA-LaB, w tym: 16 fragmentów naczyń średniościennych, słabo wygładzo
nych, barwy brunatnej oraz szaro- i ceglastobrunatnej; 3 fragmenty podobnych naczyń wygładzonych. Stanowisko położone jest w rejonie pd.-wsch.
naroża ogródków działkowych „Sawanna" 80 (Mapa, nr 43 ).
0) Stanowiska identyfikowane jako

ślady

osadnicze:

• Ślad osadniczy (cmentarzysko?) ze zbiorem 10 fragmentów ceramiki datowanej na okres I-laO, pozyskanych podczas badai'i powierzchniowych AZP:
Stanowisko położone jest nieco na pn. wsch . od zabudowań świdnickiego osiedla. Miekot, 750 m na pn. od szosy Ochla-Świdnica i 2,6 km od ostatnich zach.
zabudowań Ochli 81 (Mapa, nr 3).
• Ślad osadniczy datowany na EB. Brak informacji o znalezionych tam
w okresie przedwojennym przedmiotach. Stanowisko miało znajdować się nieco ponad 800 m na pd. od szosy Ochla-Świdnica i 950 m na zach. od ostatnich
zabudowań przy ul. Ks. Władysława Terlikowskiego w Ochli 82 (Mapa, nr 13).
• Ślad osadniczy z niewielkim, pozyskanym podczas badań powierzchniowych w 1974 r., zbiorem 6 fragmentów ceramiki datowanej na okres HaC,
w tym: 4 fragmenty naczy1'i śrecłniościennych, słabo wygładzonych, barwy brunatnoceglastej; 1 fragment podobnego naczynia wygładzonego; 1 drobny fragment wylewu naczynia średniościennego, słabo wygładzonego, barwy brunatnoceglastej. Stanowisko znan e już w okresie międzywojennym, położone jest
80 m na pd. od polnej drogi Ochla - osiedle świdnickie Łochowo i oddalone
o 700 m na zach. od szosy Ochla-Jeleniów83 (Mapa, nr 15).
• Ślad osadniczy (osada?) z dwoma niewielkimi zbiorami fragmentów ceramiki. Pierwszy zbiór, pozyskany podczas badań powierzchniowych w 1971 r.,
jes.t złożony z 7 fragmentów datowanych na okres halsztacki, w tym: 3 fragmenty naczyń średniościennych, słabo wygładzonych, barwy ceglastej; 4 fragmenty podobnych naczy1'i, wygładzonych, barwy szarej. Drugi zbiór, pozyskany w ramach badań powierzchniowych AZP, składa się z 9 fragmentów
n WKZA-ZG, Karta AZP 63-14, st. 17/12; M. Kwap i ński, A. Marcinkian, Mfllerirtly„„ s. 82.
M. Kwapiński, A. Marcinkian, Materiały .. „ s. 88; WKZA-ZG, Karta AZP 63-14, st. 20/28.
Hi WKZ-ZG, Karta AZP 63-13, st. 13/7 (nr stanowiska w Świdnicy).
82
WKZA-ZG, Karta AZP 63-13, st. 24/2; AMMA-W, ark. M2333.
83
M. Kwapiński, A. Marcinkian, Materiały ... , s. 81; WKZA-ZG, Karta AZP 63-13, st. 26/7;
AMMA-W, ark. M2333.
80
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·ramiki datowanej na okres HaO-LaA. Stanowisko jest
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położone

po wsch.

NI remie potoku, ok. 400 m na pd. od szosy Ochla-Świdnica i ponad 600 m na
:;,11 ·h. od ostatnich zabudowań wsi przy ul. Ks. Terlikowskiego 84 (Mapa, nr

I')).

• Ś lad osadniczy (osada?) z dwoma zbiorami, fragmentami ceramiki.
Pl •rwszy zbiór, pozyskany podczas badań powierzchniowych w 1971 r., jest
z l ożo ny z 19 fragmentów datowanych na wczesną lub środkową EŻ, w tym:
I (> fragmen tów brzuśców naczyń średnio- i grubościennych, słabo wygładzo
ny ·h, barwy brunatnej i ceglastobrunatnej; 3 fragmenty brzuśców naczyń
Ar · tlniościennych, wygładzonych, barwy brunatnoszarej. Drugi zbiór, pozy• I any w ramach badań powierzchniowych AZP, składa się z 22 fragmentów
· ·ramiki datowanej na okres 1-IaC-LaA. Stanowisko położone jest po wsch.
•t ro nic potoku, nieco ponad 200 m na pn. od szosy Ochla-Świdnica i 550 m
od ostatnich zabudowań wsi 85 (Mapa, nr 24 ).
• Ś lad osadniczy z dwoma niewielkimi zbiorami fragmentów ceramiki.
Pl ·rwszy zbiór, pozyskany podczas badań powierzchniowych w 1971 r. , jest
z loż.o ny z 3 fragmentów brzuśców naczyń średniościennych, słabo wygładzo
ny ·h, barwy brunatnoceglastej, datowanych na EB. Drugi zbiór, pozyskany
w ramach badań powierzchniowych AZP, składa się z 3 fragmentów ceramiki
darowanej na wczesny okres 1-IaD. Stanowisko położone jest 770 m na zach.
od os tatnich zabudowań Och li, przy ul. Ks. Terlikowskiego, i 130 m na pn . od
prze dłużenia tej ulicy- szosy Ochla-Świclnica86 (Mapa, nr 25).
• Ślad osadniczy (osada?) z dwoma niewielkimi zbiorami fragmentów
e ·ramiki. Pierwszy zbiór, pozyskany podczas badań powierzchniowych
w 1971 r., jest złożony z 6 fragmentów datowanych ogólnie na EŻ, w tym:
. fragmentów brzuśców naczyń średn i ościennych, słabo wygładzonych, barwy brunatnej (w tym 1 zdobiony pl as tyczną listwą); 1 fragment wylewu na·zynia ś rednio śc iennego, słabo wygładzonego, barwy brunatnej. Drugi zbiór,
pozys kany w ramach bada1'\ powierzchniowych AZP, składa się z 13 fra gme ntów ce ramiki datowanych na okres HaD-LaA. Stanowisko jest położone nie·o ponad 700 m na pd. od szosy Ochla-Świdnica i ok. 1 km na zach. od szosy
O hla-Jeleniów, po zach. stronie potoku i od pd. strony polnej drogi cło starej
·cgie lni 87 (Mapa, nr 28).
84

M. Kwapi1'\ski, A. Marcinkian, Mate1ialy„., s. 83; WKZA-ZG, Karta AZP 63-13, st.

J0/18.
85

M. Kwapiński, A. Marcinkian, Mate1irtly„., s. 85-86; WKZA-ZG, Karta AZP 63-13, st.

]5/23.
81
'

M. Kwapi1'\sk i, A. Marcinkian, Mate1irtly„„ s. 86; WKZA-ZG, Karta AZP 63-13 , st.

36/24.
87

39/27.

l'vl. Kwapiński, A. Marcinkian, Materiały .. „ s. 87-88; WKZA-ZG, Karta AZP 63-13, st.
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• Ślad osadniczy (grób popielnicowy?) z niewielkim zbiorem 3 fragmentów naczyń średniośc;iennych, wygładzonych, o brunatnej barwie, pozyskanych podczas badań powierzchniowych w 1974 r., datowanych na III-IV okres
EB. Jeden z fragmentów pochodził z górnej części naczynia. Stanowisko jest
położone w sąsiedztwie wspomnianego cmentarzyska, ok. 80 m na pd. od polnej drogi Ochla-Łoc ho wo i 1,3 km na zach. od szosy Och la-Jeleniów 88 (Mapa,
nr 30).
• Ślad osadniczy z niewielkim zbiorem 2 fragmentów ceramiki, pozyskanym podczas badań powierzchniowych w latach siedemdziesiątych i datowanym na okres HaD-LaA. Stanowisko jest położone na terenie och l ańskiego
Parku Etnograficznego w rejonie pd. części „Zagrody z Krobielowa" 89 (Mapa,
nr 34).
• Ś l ad osadniczy ze zbiorem 6 fragmentów ceramiki , pozyskanym podczas
badań powierzchniowych w 1971 r., datowanym na III-V okres EB. W skład
znaleziska wchodzą: 3 fragmenty brzuśców naczyń średniościennych, schropowaconych, barwy ceglastej; 1 fragment brzuśca naczynia średniościennego,
barwy brunatnej; 2 fragmenty naczyń c i enkościennych, wygładzonych, barwy
ciemnoszarej i brunatnoceglastej. Stanowisko położone ok. 150 m na pn. od
szosy Ochla-Kiełpin i na pn. wsch. od byłej bazy transportu samochodowego 90
(Mapa, nr 35).
• Ś l ad osadniczy datowany na EB - wcz. EŻ. Brak informacji o znalezionych tam w okresie przedwojennym przedmiotach. Stanowisko miało znajdować się ok. 80 m na pn. od zabudowań przy ul. Strzeleckiej i nieco na peł.
zach . od budynków byłej spółdzielni rolniczej 9 1 (Mapa, nr 39).
• Ś l ad osadniczy datowany na EB - wcz. EŻ. Brak in formacji o znalezionych tam w okresie przedwojennym przedmiotach. Stanowisko miało z najdować się ok. 0,5 km na pd. wsch. od och l ańskiego osiedla Włosań i 300 m na
pn. od Ś l ąskiej Ochli 92 (Mapa, nr 41 ).
• Ślad osadniczy ze zbiorem 3 fragmentów naczyń średn i ościennych,
wygładzonych, barwy brunatnej, pozyskanych podczas bada11 powierzchniowych w 1974 r. i datowanych na III-IV okres EB. Stanowisko położone jest
przy pd. ścianie och l ańskich ogródków działkowych „Sawanna", ok . 200 m na
zach. od tamtejszych studni głębinowych 93 (Mapa, nr 45).
88

WKZA-ZG, Karta AZP 63-13, st. 41/32; M. Kwapi1'\ski, A. Marcinkian, Materirtły . . . , s. 90.
WKZA-ZG, Karta AZP 63-14, st. 4/34.
•io M. Kwapi1'\ski, A. Marcinkian, Materialy . „, s. 80; WKZA-ZG, Karta AZP 63-14, st.
5

•i

12/1.
91

WKZA-ZG, Karta AZP 63-14, st. 16/10; AMMA-W, ark. J\112333.

n WKZA-ZG, Karta AZP 63-14, st. 18/14; AMMA-W, ark. J\112333.
93

s. 89.

WKZA-ZG, Karta AZP 63-14, st. 22/30; M. Kwapiński, A. Marcinkian, Maletialy . .. ,
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• Ś l a d osadn iczy w postaci 1 fragmentu naczynia, pozyskanego podczas
h td : u~ powierzchn iowych w 1971 r. i datowanego na EB - wcz. EŻ. Stanowi•, ko jes t położone w lesie, do 100 m na pn. od drogi Kiełpin-Drzonków i 1 km
wzdłuż tej drogi, od kiełpi11sldego skrzyżowania przy byłych zabudowaniach
dwor kich 94 (Mapa, nr 46).
• Ś lad osadn iczy z niewielkim zb iorem 3 fragmentów brzuśców naczyń
wyg ł adzo nych, barwy brunatnej (ceramika grobowa? ), pozyskanyc h podczas
l)ll(hń powierzchn iowyc h w 1971 r. i datowanych na III-IV okres EB . Stanowisko jest położone w Kiełpinie, 150 m na pd. od szosy Kiełpin-Ochla i 150
11i o I szosy Kiełp in -Jarogn i ewice 9 s (Mapa, nr 47).
• Ślad osadniczy (osada?) w postaci znaleziska 1 fragmentu ceramiki datowanej na EB - wcz. EŻ oraz 1 jamy, pozyskany podczas ratowniczych prac
tr ·hcologicznych przy pochówku z I poł. XVII w. Stanowisko jest położone
po wsc h. stronie ul. Grzybowej i po pn. stronie pn. zach. wylotu ul. Górnet<'
Mapa, nr 50).
Dyspo nujemy również informacjami o przedwojennych znaleziskach datowanych na EB i EŻ, dla których nie ma możliwości jednoznacznego okre.~ lcnia miejsca ich znalezienia:
• Wiór krzemienny z III okresu EB 97 •
• Grób popielnicowy ze szpil ą z łabędzią główką 98 •
• Pop ie lni ce z grobów kultury łu życkiej, typ II, grupa A, forma pucharowata, z okresu HaC 99 .
• Przedmioty z EB i wczesnej EŻ, pozyskane w 1928 r., w tym: naszyjnik
I szpila z brązu 100 •
• Bl i żej nieokreślone znalezisko z V EB-HaC 101 •
• Urny i inne artefakty pochodzące z prywatnych kolekcji 102•
'M WKZA-ZG, Karta AZP 63-14, st. 23/1 (na mapie AZP jako nr 24 na obszau.e); AM1\11/\-W, ark. M2334; A. Ko ł odziej ski , Sprawozdanie... 1971, s. 337, tab. poz. 41.
5
'' WKZA-ZG, Karta AZP 63-14, st. 24/2 (na mapie AZP jako nr 23 na obszarze); AMMA-W, ark. M2334; M. Kwapiński, A. Marcinkian, Mate1irtły ... , s. 45. A. Kołodz i ejsk i , Sprarq;ozdanie ... 1971 , s. 33 7, tab. poz. 41.
'){, WKZA-ZG, Karta AZP 63- 14, st. 31/36; E. Przechrzta, Gr6b kobiety z XVI- i XVI! wiecz11y111i 111011etami odkt)'ty w miejscowoki Othla, „Archeologia Środkowego Nadodrza" (dalej skrót:
AŚN), t. III (2004), s. 169-182.
•n AB, Jg. X (1935), nr 5, s. 129.
8
'' Alt, t. I (1926), z. 1, s. 42.
99
J. Deichmii ll e r, Tono/en ... , s. 97.
100
AB, Jg. III (1928), nr 7, s. 113; Alt, t. III (1931 ), z. 2, s. 301 (przeka za ł l eśniczy
f J. Schrode r).
1111
AB, Jg. V (1930), nr 2, s. 28 (informacja o sprawozdaniu z odkrycia sporządzonym przez
dr Klose).
102
AB, Jg. X (1935), nr 6, s. 150; Ibidem, Jg. XI (1936), nr 2, s. 62 (o znaleziskach donosi
nauczyciel F. Koschel).
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• Fragmenty ceramiki z grobu kurhanowego i dwa wyroby kamienne
z okresu EB znaleziqne w Kiełpinie. Obydwa bliżej nieokreślone znaleziska
musiały zapewne pochodzić z któregoś (może z obydwu) znanych przed wojną, a wspomnianych już kiełpińskich stanowisk 103 •
W III okresie EB na śh1ską grupę kultury łużyckiej, której artefakty znaleziono również w rejonie Ochli 104, zaczęły oddziaływać wpływy grupy saska-łużyckiej, wywodzącej się z terenów na zachód od Nysy Łużyckiej. Wpływy
te silnie potęgując się w IV okresie EB, były zapewne podłożem powstania
w tym okresie (a może nawet wcześniej) grupy białowickiej kultury łużyc
kiej, która całkiem wyraźnie ukazuje się w poł. V okresu EB 105 • Choć główne
tereny osadnicze tej grupy rozpościerały się między Nysą Łużycką a Bobrem,
odnajdujemy je również w rejonie zielonogórskim, np. w Starym Kisielinie 106,
Zawadzie 107, Pierzwinie 108 , Trzebulach 109 i Ochli. Na tutejsze ziemie osadnictwo białowickie mogło dotrzeć z oddalonego nieco ponad 20 km grodu w Pła
wi u, gm. Dąbia 1 1 0 , a może nawet z samej „archeologicznej perełki" Środko
wego Nadodrza - grodu w Wicinie, gm. Jasień 1 11 • Możliwa jest również taka
sytuacja, iż przejście od ś l ąskiej do białowickiej grupy łużyckiej nastąpiło
w Ochli nie przez wymianę ludności, a jedynie przez obfite przejmowanie
przez bytującą tu grupę śl<1ską charakterystycznych dla grupy białowickiej
cech kulturowo-gospodarczych (inne formy i zdobienia naczyń, być może
związane ze zmianami w wierzeniach; pierwsze narzędzia żelazne). Przytaczane tu ochlańskie artefakty, wielość i nawarstwianie się stanowisk oraz
przypisywana im często szeroka chronologiczna rozpiętość datowania, nie103
AMMA-W, ark. M2334; A.B., Jg. XIV (1939), nr 1, s. 40 (znalazcy i zgłaszający: nauczyciel Rockstroh z Drzonkowa, chłop Rothe i nauczyciel Rothe).
104
M. Klose, Giiuge rlurch rias Grii11berger Heimat111use11111, Gr[inberg 1930, s. 5.
1115
A. Kołodziejski, Wybnme Z(lg(lr/11ie11ir1 z problem(ltyki bar/mi nad i:ull111<1l11żyd.·111r1 Ziemi
Lubuskil!j, RL, t. IX (1976), s. 28, oraz idem, Kultura łużycka i kultura po111on.fo 11a Środkowym
Narlorlrz11 w badr111iad1 archeologicz11ych lo1ica XX wieku (da lej: A. Kołodziejski, Kult11ra ł11życkrt
i ... pomonka .. . ), RL, t. XXIV (1998), cz. 1, s. 48.
106
Idem, Mate1i(l/y ... w Stmym Kisielinie ... , s. 13-88 + 12 tablic; idem, C111entarzyslo Ci(llojJ(l/tu: w Stmym Kisieli11ie, pow. Zielo11(1 G6ra - !nfon1lf1tor, Muzeum Olrn;:gowe, Zielona Góra
1965.
107
.
B. Gruszka, ,~lady osadnictwa z przełomu okresu halsztackiego i la1e1/sl.-iego ua stanowisku
1 w Zflwarlzie, AŚN, t . II (2002), s. 35-44.
108
A. Kołod ziejski, Groby ... z Pier;;:,wilw ... , s. 223-226; idem, Pierzwin, woj. Zido11r1 G6ra,
SA, t. XIX (1977), s. 333-336.
109
Idem, Cmentarzysko ... w Tr;;:,ebulach .. „ s. 96-146; idem, Trzebule, pow. Kros110 Odrzmiskie
- Stcmowisi.:o 1, [w:} h!formator J:o11serwatora zabytk6w archeologicznych na woj. zie/011og6rskie Zfl
lata 1967-1969, Zielona Góra 1969, s. 36-38.
110
Idem, Wstępne wyniki bar/mi archeologicznydt 111akro1r:gio11u osadniczego htlt111y łużyckiej
okresu halsztackiego we wschodniej c;;:,ęści Dolnych Łużyc, AŚN, t. I (1998), s. 112-113.
111
A. Niesiołowska-Wędzka , Pocz11ki i rozw6j grod6w k11lt111y łużyckiej, Wroclaw-Warszawa-Kraków-Gdai'isk 1974, s. 81 i 203.
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k I ·dy nawet od środkowego okresu bn1zu po okres wczesnolateński, zdają
I\· w s kazywać na tę drugą opcję wydarze1'\ . Tym samym rejon Ochli w I tys.
p.n.c. byłby świadkiem zarów.no powstania, jak i upadku grupy białowickiej.
W EB i wczesnej epoce żelaza osady w rejonie Ochli miały charakter
Ol wa rty. Ponieważ jak dotąd nie odnaleziono tu ś l adów słupowych lub zrę
bowych drewnianych domów, które ówcześnie charakterystyczne były dla
s rnłcgo osadnictwa, a odkryte jamy zasobowe są dość ubogie, musiały to być
proste konstrukcje, zapewne półziemiank i , a nawet szałasy, budowane z my~ lq o niezbyt długim, co najwyżej kilkusezonowym okresie zamieszkiwania.
()I res ten zapewne nie trwał jednak jednorazowo dłużej niż kilka lat 112 •
Ponieważ większość ochla1'\skich znalezisk na stanowiskach określonych
111 1'0 osady (czy prawdopodobne osady) lub ślady osadnicze została pozyska11
IHI podczas badań powierzchniowych 3, ustalenie ich ścisłej chronologii było
poważnie utrudnione. Zebrany drobny materiał ceramiczny (rzadko można
l> yl natrafić na większe fragmenty naczyń), będąc obiektem wielowiekowe!'<> o ddziaływania czynników atmosferycznych, często zachował się w formie
z ni e kształconej . Należy wziąć pod uwagę również przemieszczenia artefak1<w związane z działalnością ro l niczą. Ceramika pozyskana w wyniku badań
powierzchniowych w większości zatraciła swój pierwotny wyg l ąd: charaktery• l yczne dla danego okresu zdobienia, barwa, wygładzenie, kształt wylewu itp.
O ·zywisty jest również fakt, iż jako wytwór tej samej kultury ceramika łużyc
ka na przestrzeni kilkuset łat wykazuje si lne podobieństwo. Przypisanie niewielkiej liczby fragmentów ceramiki do konkretnego okresu funkcjonowania
I ·j kultury jest więc niekiedy po prostu niemożliwe. Dlatego też chronologię
1rudniejszych cło oceny artefaktów określano zazwyczaj nieco szerzej 114 •
Przedstawiając ochlańskie znaleziska z wczesnej EŻ, nie sposób jednak
p o minąć sprawy dyskusyjnego datowania fragmentów ceramiki pozyskanej
w wyniku wspomnianych już prac wykopaliskowych na stanowisku przy
pi askowni, opodal ul. Strzeleckiej. Kierujący badaniami dr Kołodziejski dla
w l c; kszości ze znalezionych tam fragmentów naczyń ustalił chronologię na
A. Kołodziejski, Pro/Jlemrttyka i:11/t11r okresu ńalsztrtcldego 11r1 Ziemi lu/J11skiej, ZZM (da1·j: Z ielonogórskie Zeszyty Muzealne), t. IV (1974), s. 84; idem, Ku/tum pomorsht w p6lnoc11ej
IZ('.l'ci Dolnego Ślqsht (dalej: A. Kołodziejski, Ku/tum pomorska ... ), RL, t. XII (1983), s. 57; idem ,
/. brl{fflli nad stmkt1t1Yf ;polecz110-gospodrm:zq l11d11oki .!:irodkowego Nadorkztt w rlmgięjpofowie I ty,1/qc/eda p.11.e. (d alej: A. Kołodziejski , Z brtdmi ... ), ZZM, t. VI (1978), s. 19.
11 3
A. Kołod z iejski , Spnwvozrlrmie... 1971, s. 334, tab. poz. 15, oraz s. 337, tab. poz. 41; idem,
Spmwozdrmie z rlziafrtl11ofci wo/tw6rlzh ego J.·011se1w r1torrt do JjJmw r1rcńeologicz 11ycń 11rt wojew6rlztwo
zle/011og6n-kie za !rtta 1972-1973, SA, t. XVII (1975 ), s. 313, tab. poz. 19; idem, Spmwozdrmie.„
1974, s. 271, tab. poz. 17.
11 4
Według informacji otrzymanej od J. Orfickiej, dr A. Marcinkiana, archeologów prowatłz<1c ych z dr. A. Kołodziejskim badania powierzchniowe w Ochli w latach 1971-1973 oraz
w ra mach AZP .
11 2
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okres wczesnołateński i przypisał kulturze pomorskiej. Ten bodaj pierwszy
wypadek łączenia z kulturą pomorską znalezisk z Ochli wszedł nawet w powszechny obieg 115 • Już jednak na samym początku Kołod z iejski zauważył
związki odkrytej przez siebie ceramiki z ceramiką łużycką 116 • Kilka lat póź
ni ej podczas przeprowadzanych w rejonie Och li badal'i powierzchniowych
AZP, na podstawie znalezionych niekiedy bardzo nielicznych fragmentów
ceram iki, przypi sa no kulturę pomorską (choć ni eraz ze znaki e m za pytania)
kilkunastu innym stanowiskom. Uła mki ceramiki datowano ni e mal wyłącz
nie na okres HaD-LaA, sporadyczni e LaB 117 • Co ciekawe, chronologia ta dla
zdecydowanej większości sta nowisk kłóci się z tą, którą ustalono podczas badań powierzchniowych i ratowniczych w łatach wcześn i ej szyc h (stanowi ska
n ajczęśc iej datowano wtedy na okresy od IV EB do HaC) 118 • Przypisywanie
sta nowisk z Ochli kulturze pomorskiej wydaje s i ę tym bard ziej niefortunne, że w Ochli jak dotąd nie odnaleziono charakterys tycz nych dla tej kulnJry form grobów (brak m.in. popie lnic twarzowych czy kamiennych obstaw
grobów w formie skrzyni). Ochlańskie groby i urny EŻ nawiązuj ą wyłączni e
dó charakterys tycznych kształtów i z dobień bi ałowicki c h , przy których (w
przeciwieństwie do gro bów pomorskich) z n ajdowało s i ę zawsze co najmniej
kilka n aczyń obstawy. Poza tym ni eznane są w Ochli jaki ekolwiek metalowe
artefakty kultury pomorskiej. Z czasem wątpliwości było coraz więcej, tak i ż
w jednej ze swoich ostatni ch publikacji Kołodziejski przyznał:
[...] błąd popełniłem [ ... ],przyjmuj ąc, że ceramikę gos pod arczą o pogrubion yc h,
brzegach oraz naczynia z listwam i pl astycz nymi poci pog rubionym wy lewe m nale ży wiązać ze sc h y łki e m okres u halsztacki ego i początk i em okresu
late !'\ ski ego. Z nalezie ni e tego typu naczy1'\ w Wicini e, gm. Jasie 1'\ , datowanych bezwzgl ęd ni e na sc h yłek VI w. p.n.e. i wcześniej, wskazuje po pi erwsze na to, że wystę
pują one na sta now iskac h kultury łu życk i ej , po drugie, że ni e mogą być czynnikie m
datuj ącym ze względu na długi ok res występowan i a ni ezmi e ni onych form ... 11 'J.
często sp ł aszczo n yc h

Natomiast odnośnie do badań AZP podał w wątpl i wość zasa dno ść datowa ni a i określania przyna l eż nośc i ku lturowej ceramiki poc hod zącej z badań
powierzchniowych, g dyż jego zdani e m sposó b te n wydaje się wysoce nie pre11 5
J. Km i ec iń s ki, Prarlziejezie111 polsl.:ich, t. I, Orlpaleoli/11 rlo ś1vrlfowego okrestt late1iskiego, cz. 2,
Epol.·a brqzu i poczqtki epoh żelaza, Warszawa-Łódź 1988, s. 719.
11 6
A. Kołodziejski, Ocli/a I ... , s. 11 9- 120; ide m, Sprr1wozrlr111ie„. 1971, s. 333, tab. poz. 6;
idem, Ochla//... , s. 375.
11 7
WKZA-ZG, Karty AZP 63-13, st.: 11/14, 12/16, 13/7, 14/17, 15/1, 3 1/19, 32/20, 33/21,
34/22, 35/23, 36/24, 37/25 oraz Karty AZP 63- 14, st.: 1/16, 2/13, 4/34. Opisy znalezionych fragmentów cera miki i ich datowa nie pod ano powy żej w wykazie stanowisk.
11 8
Zob. przedstawiony tu katalog stanowisk i znalezisk.
11 9
A. Kołodziejski, Kultura łużycka i. „ pomorska ... , s. 65.
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cyzyjny, a i samo określenie w ten sposób funkcji obiektu może okazać się
mylne 120 •
Odnośnie do kultury pomorskiej stwierdza się jednak, iż jeszcze w pierwzej połowie okresu HaD mogło dojść na Dolnym Ś l ąsku do prekursorskich
wypadków osiedlania się niewielkich grup przedstawicieli tej wywodzącej się
z wybrzeża kultury, a tym samym do początku procesu przejmowania przez
część grupy białowickiej pomorskiego stylu i idei kultowych. Proces ten mu iał się nasilać jeszcze bardziej po wojnie ze Scytami, która na przełomie VIN
w. p.n.e. 121 , znacznie osłabiając grupę białowicką, spowodowała początek rozpadu jej struktur społeczno-gospodarczych, a tym samym wzrost podatności
rozproszonych (najczęściej kilkµnastoosobowych) grup ludności, na przyjmowanie obcych, a zarazem nowych wzorców kulturowych 122 • Ostatecznie
negatywne zmiany klimatyczne (w V w. p.n.e. (m.in. zwiększenie opadów
i podniesienie się poziomu wód) przypieczę towały upadek kultury łużyckiej,
a tym samym pomogły rozprzestrzenić się w północnej części Dolnego Śląska
od poł. V do poł. IV w. p.n.e. kulturze pomorskiej . Kultura ta utworzyła na
obszarze Wału Zielonogórskiego i dalej w kierunku Obrzycy tzw. skupisko
p ółnocne, o charakterystycznym rozrzed zonym układzie osadniczym, oddzielo ne od południa zabagnioną doliną Czarnej Strugi i Śląskiej Ochli 123 •
Mając na uwadze przytoczone tu argumenty, chronologię znalezisk,
u staloną na okres LaA i LaB, należałoby zapewne przesunąć co najmniej , na
bardzo wczesny HaD, a może nawet okres jeszcze wcześniejszy. Tę ostatnią
możliwość należy wziąć pod uwagę szczególnie w odniesieniu do stanowisk,
gdzie w niezależnych badaniach eksplorowano większą liczbę artefaktów
o pewnej datacji na okres EB . A jeśli nawet dla niektórych artefaktów lateńską chronologię nadal uznamy za obowiązującą, nie będzie to oznaczać ,
iż artefa kty te s ą wytworem kultury pomorskiej, lecz że zamieszkujący rejony Ochli przedstawiciele grupy białowickiej kultury łużyckiej byli po prostu
w pewnym stopniu otwarci na docierające także i tu nowe estetyczno - użyt
kowe prąd y . Bez pośrednio zaś z grupą kultury pomorskiej mogli zetknąć się
choćby w pobliskim Ochli rejonie Pierzwina 124 •
Om awiając wczesną epokę żelaza warto dodać, iż w jednej z ochlańskich
osad datowanych na ten okres pobrano z dwóch jam i poddano badaniom
grudki polepy. Wykryto w niej m.in. liczne odciski liści i źdźbeł z rodziny
uaw (Grmninea ), przypuszczalnie pochodzących ze zbóż uprawnych. Podobne
badania przeprowadzono m.in. na lateńskim stanowisku w Oomaniowicach,
120
121
122
123
124

Ibidem, 5. 56.
Ibidem, 5 . 58.
Ibidem, s. 76.
Ibidem, s. 64.
Ibidem, s. 6 1.
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pow. Głogów i w Brzegu Głogowskim, gdzie prócz wymienionych traw znaleziono dodatkowo odciski ziaren żyta i jęczmienia, a nawet fragment żytniego
kłosa 125 • Tym samyrń badania te potwierdziły tezę, iż bardzo ważną częścią
ówczesnej gospodarki było rolnictwo. Jak ważne ono było w Ochli, przy braku badań na większej ilości tutejszyc h stanowisk ocenić trudno. Zważywszy
jednak, że w omawianej mi ejscowości warunki glebowe są słabe 1 u', wylewy
Ś l ąsk iej Ochli ni egdyś bardzo częste, a same prehistoryczne osady krótkotrwałe, nasuwa s i ę wniosek, i ż siew zbóż mógł być tylko uzupełnieniem zajęć
tutejszej ludności , a jej główn y m zajęciem była hodowla bydła i owiec.
Epoka żelaza - okres wpływów rzymskich

Urozma icony arc heo logiczni e rej on Ochli jes t równi eż repreze ntowany przez
stanowiska z zabytkami, których chronologię wiąże s ię z okresem wpływów
rzymskich:
•Prawdopodobne cmentarzysko(?) ze zb iorem 12 fragmentów brzuśców
naczy11 cie nko- i średniośc i e nnyc h , sła bo wygładzonych, barwy brunatnej.
Stanowisko Odt!ct-Miekot 1 jest położone ok. 400 m na pn. od szosy Ochla-Św idni ca i śred ni o 2,1 km od osta tni ch zabudowań wsi 127 (Mapa, nr 5).
• Osada ze zb iore m 130 fragmentów ceramiki, w tym 128 fragmentów
brzuśców naczy11 śred ni o- i grubośc i e nnych , słabo wygładzonych i schropowaconych, o barwie brunatnoceglastej oraz 2 fragmentów podobnych wylewów.
Stanowisko Ochlct-Miekot 2 jest położone 200 m na pn. od szosy Ochla-Świdni
ca i między 2,4 a 2,5 km od osta tni ch zac h. zab udowań Ochli 128 (Mapa, nr 6).
• Ś l ad osadn iczy ze zbiorem 5 fragmentów brzuśców naczyń średnio
śc i e nn yc h, słabo wygładzonych, barwy ceglastobrunatnej. Stanowisko Odt!a-Miekot 3 jest położone ok. 200 m na pn. szosy Ochla-Świdnica i średnio 1,95
km od ostatnich zabudowań Ochli 129 (Mapa, nr 7).
• Ślad osadniczy (osada?) ze zb iorem 10 fragmentów brzuśców n aczyń
śred ni oście nnyc h , s łabo wygładzo nych, o brunatnoceglanej barwie. Stanowisko położone między dwoma potokami, ok. 250 m na pn. od szosy Ochla-Świd nica i 1450 m od ostatnich zabudowań Och li uo (Mapa, nr 26).
125

polepy

lbirle111, s. 76; id em, Z badaii ... , s. 21-22; idem, Ku/tum pomorska.„, s. 58-59 (analizę
wykonał

dr P. Szczypek z Wrocławia).

Z upełnie ni e występuj<\ takie klasy bonitacyjne, jak I-Ula, natomiast pozostałe to
większo~ci klasy IVb-Vl (w e dłu g Ewid e ncji Gruntów Starostwa Powiatowego w Zielonej
126

w
Gó rze).
127

Obszar 63- 13, st.15/l ; M. Kwapi11ski, A. Marcinkian, Materialy„., s. 90.
Obszar 63-13, st. 16/2; AMMA-W, ark. M2333; M. Kwapi11ski, A. Marcinkian, Mate1ialy„., s. 90-91.
12
•> Obszar 63-13, st. 17/3; M. Kwapiński, A. Marcinkian , Materia6•„., s. 91.
130
Obszar 63-13, st. 37/25; M . Kwapi11ski, A. Marcinkian, Matetia6• ... , s. 86-87.
128
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• Ślad osadniczy ze zbiorem 5 fragmentów brzuśców naczyń średnio
""cien nych, słabo wygładzonych, barwy brunatnej. Stanowisko położone po
zach. stronie potoku, niespełna 1 km na zach. od ul. Żagańskiej i 700 m na pd.
od szosy Ochla-Świdnica u 1 (Mapa, nr 28).
Odkryć na powyższych 5 stanowiskach dokonano podczas badań powierzchniowych w 1971 r. Natomiast w okresie przedwojennym eksplorowano cz tery inne stanowiska, które prawdopodobnie na podstawie ceramikiu 2
datowano na okres wpływów rzymskich. Stanowiska te miały znajdować się
w znacznej bliskości poprzednich, na pd. od wzmiankowanej tu jako punkt
od niesienia szosy Ochla-Świdnica:
• Stanowisko położone nie więcej niż 500 m na wsch. od pin. zabudowa ń
.\Iiekotu 1.B (Mapa, nr 9).
·
• Stanowisko położone ok. 230 m na pn. zach. od południowyc h zabudowań Miekotu, leżących bliżej drogi Świdnica-ŁochowoLH (Mapa, nr 10).
• Stanowisko położone ok. 250 m na pd. wsch. od południowych zabudowa ń iviiekotu us (Mapa, nr 11 ).
• Stanowisko położone ponad 1,2 km na pd. zach. od tych za budowań
i ok. 0,5 km na pn. od strumienia Wodnej 136 (Mapa, nr 12).
Choć stanowisko Och!a-Miekot 2 z n aj większą liczbą fragmentów ceramiki oraz Ochla-JV!ie/.?ot 1 z fragmentami ceramiki o sepulturalnym charakterze
mogą nasuwać hipotezę, iż w rejonie tym funkcjonowała przez jakiś czas stała
osada, to jednak nie możem y wykluczyć odmiennego charakteru tych stanowisl<.. Nasuwa się też pytanie, czy opisane tu stanowiska z okresu wpływów
rzymskich były związa ne w jakiś sposób z nie tak odległymi trzema stanowiskami kultury luboszyckiej, datowanymi na fazę Clb-C2 tego okresu, tj.
oddalonym o ok. 11 km na pd. zach. grobem w BogaczO"wie,· gm. Nowogród
Bobrzańskiu 7 , stanowiskiem w Zielonej Górze, gdzie odnaleziono pokaźny
skarb monet rzymskichu 8 lub położonym ponad 10 km na pn . cmentarzem
w Przylepie? u 9 B yć może należy je też wiązać z tymczasowym obozowiskiem
jakiejś większej, ale jedynie przemieszczającej się przez te tereny grupy ludObszar 63-13, sr. 39/27; I. Kwapiński, A. Marcinkian, A!arerialy ... , s. 87-88 .
AB, Jg. VII (1932), nr 4, s. 64.
133
WKZA-ZG, Karta AZP 63-13, st. 19/8; AMl\'IA-vV, ark. M2333.
134
\VKZA-ZG, Karta AZP 63-1 3, st. 20/10; AMMA-\V, ark. l'vl2333.
135
\:\IKZA-ZG, Karta AZP 63-1 3, st. 21/13; AlVfMA-W, ark. l\112333.
l.lh \VKZA-ZG, Karta AZP 63-13, st. 22/6; AlVfMA-W, ark.
12333.
137
J. Lewczuk, Stan bada1i nad ol:rese111 late1iskim i wplyw6w rzymshch na terenie woj. zie/0110gó rskiego (dalej:]. Lewczuk, Stan bad01i .. . ), AŚN, t. I (1998), s. 142.
1
• Idem, Rozpoznanie archeologiczne Zielonej G61y, „Studia Zielonogórskie", t. II (1996),
s. 15-16, oraz idem, Stan bad01i ... , s. 142.
139
fbidem, s. 142, ryc. 5, jej opis.
13 1
13 2
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kultury przeworskiej, która w fazie B2-D okresu rzymskiego gęs to zatere ny międ zy Głogowem a Nową So l ą 140 . Istnieje też wersja, iż trzy stanowi ska z och l ańskiego Miekotu mają nieco s tarszą
c hronologię, a mianowicie przypisuje się je kulturze przeworskiej z okresu
LaC l/C2-Dl 141, co jednak pozostaje w sprzeczności z ich wcześ ni ejsz<1 chronologią 1 42. Niestety, ni e ud a ło s ię odnaleić zaginionych rysunków inwe ntaryzacyjnych wspomnianych tu fragmentów ceramiki 143 . Po ni eważ szczegółow e
informacje o tych znal eziskac h jak dotąd ni e zos tały opublikowane, wydaje
się s łu sz n e dotarcie do nich (zdepo nowan e są dziś w trudno dostępnych magazynach w Wicinie) i podjęcie ponownej próby określenia ich chronologii.
mieszkiwała n adodrz ańskie

Wczesne średniowiecze
Okres wczesn ego ś r ed niowi ecza reprezentowany jest w rejonie Ochli przez:
• Ś l ad osad ni czy złożony z 4 fragmentów ceramiki. Pierwsze 2 fragmenty w postaci ułamków brzuśców naczyń ś redniośc i en nych, s łabo wygł adzo
nych o barwie szarobru natnej, datowanych na fazę A-WŚ, pozyskano podczas
badań powierzchniowych w 1971 r. Ko lejne 2 fragmenty, równi eż datowane
na fazę A-WŚ, znaleziono podczas badań powierzchniowych prowadzonych
w ramach AZP. Wszystki e 4 fragmenty poc hod zą ze sta nowiska Ochla-Miekot
3, położonego ok. 200 m na pn. szosy Ochla-Świdni ca i śred nio 1,95 km od
zac h. zab udowań Och li 144 (Mapa, nr 7).
Na szczegól n ą uwagę zasłu guj e fak t, i ż stanowi sko to jest jednym z najbardziej wielokulturowych stanowisk w rejonie Ochli. P rzypo mnijmy, i ż
zna leziono tu również 41 fragmentów ceramiki datowanej na okres HaC-0,
5 fragmentów datowanych na okres rzymski, a nawet 1 fragment naczynia
o chronologii PŚ 1 45 . N ieco większa li czba fragmentów ceram iki z okresu
140

Ibidem, s. 140-143, ryc. 3-6.
Ibidem, s. 138 (wedłu g interpretacji ryc. nr l); A. Ko ł odz iej sk i , Sprrm;oztlanie . .. 1971,
s. 334, tab. poz. 15 (również ni e wspom ina o datowaniu na okres rzymski).
142
Zasta nawia fakt, i ż Karty AZP (63- 13, kolejno st.: 16/2, 15/1, 17/3, 37/25 i 39/27 ) nic
odnotow uj ą d atowa ni a powyższ yc h sta nowisk na okres wpływów rzymsk ich, c h oć w y ra źnie
c hron o l ogię tę podaje Katalog Zabytkó w MAŚN-Ś (Karty MZG-0 z 1971:125-127, 140 i 142).
Być może z tej przyczy ny w ramac h badań AZP nie od nal eziono ju ż żad n yc h fra gme ntów ceramiki mogącyc h pochod z i ć z tego okresu, a je dyni e ceram ik ę datowaną od V okresu EB (d la
Ochla-Miekot 2 ) po okres LaB (dla Ochla-Miekot 1).
143
Rysunki doh1czone do maszynopisu cytowanej tu pracy M. Kwapi 1'iskiego i A. M arc inki ana, przechowywanej przez MAŚN-Ś, zag in ęły . Jeden z autorów (A. Marcinkian), d o którego
ud a ł o s i ę dotrzeć, również ich ni e posiada.
144
WKZA-ZG, Karta AZP 63-13, st. 17/3; A. Kołodziejski, Spmwozrlcmie ... 1971, s. 334,
tab. poz. 15; M. Kwapiński , A. Marcinkian, Mate1ialy ..„ s. 9 1.
145
Ibidem.
14 1
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w porównaniu do ilości artefaktów reprezentujących pozostałe
K.Iesy, ich spory rozrzut czasowy, a równocześnie powierzchniowa metoda
?Ozyskania wszystkich znalezisk, mogą nasuwać wą tpliwości co do datowania
.:..agmentów z WŚ. Ta sama liczba WŚ artefaktów znalezionych w 1971 r. oraz
:>0dczas badań AZP nasuwa pytanie, czy aby do kart AZP nie zostało wpisane
rnalezisko z 1971 r. ?146
Istnieje również 6 innych fragmentów ceramiki pozyskanych podczas baań powierzchniowych w 1974 r. i datowanych na okres średniowiecza, któ~·ch chronologia nie jest w pełni jasna:
• Ślad osadniczy ze zbiorem 3 fragmentów ceramiki: 2 fragmentów brzu~ ów naczyń cienkościennych, V/Ygładzonych, o barwie szaroczarnej, oraz 1
fragmentu zdobionego wylewu naczynia średniościennego, wygładzonego,
barwy brunatnoczarnej. Stanowisko znane z badań mezolitycznych, położone
o-. 150 m na zach. od ul. Żagańskiej, na wysokości ostatnich przy tej ulicy
przedwojennych zabudowań 147 (Mapa, nr 29).
• Ślad osadniczy ze zbiorem 3 fragmentów naczyń cienkościennych, wyo-ładzonych, o szarej i szaroczarnej barwie. Stanowisko położone na pd. wsch.
krańcu ogródków działkowych „Sawanna" 148 (Mapa, nr 43).
Zastanawiające jest również kolejne odkrycie datowane ogólnie na śre 
dniowiecze:
• Ślad osadniczy (osada?) z grudkami żużla i zbiorem 3 fragmentów brzuśców naczyń średniościennych, wygładzonych, barwy szarej, z widocznymi
śl adami toczenia. Stanowisko położone we wsch. krańcu wsi, ok. 150 m na pn.
od ul. Kożuchowskiej i od pn. strony byłego Zakładu Transportu Samochodowego149 (Mapa, nr 35).
Ponieważ przedstawionych tu znalezisk datowanych na okres średnio
wiecza jest bardzo niewiele, a datacja ich jest dyskusyjna, wydaje się zasadne
po nowne, a zarazem (o ile to możliwe) dokładniejsze ustalenie ich chronologii. Być może uda się wówczas stwierdzić nieco więcej danych na temat
146
Teoretycznie karty AZP mają podawać znaleziska jedynie dokonane podczas badań
wykonywanych w ramach projekru Archeologiczne Zdjęcie Polski, rozpoczętego w 1978 r.
147
A. Kołodziejski, Sprawozdanie ... 1974, s. 271, tab. poz. 17 (nie wiadomo do którego odnosi się stanowiska: nr 20/28 czy nr 40/3 1, może obydwu?, podaje WŚ); M. Kwapiński ,
A. Marcinkian, Materialy .. „ s. 89-90 (darują ogólnie na Ś); WKZA-ZG, Kana AZP 63-13, st.
40/31 (podczas badań AZP znaleziono fragmenty ceramiki z PŚ XIV-XVI w.).
148
A. Kołodziejski, Sprawozdanie . .. 1974, s. 271, tab. poz. 17 (patrz wyżej, datuje na WŚ);
WKZA-ZG, Karta AZP 63-14, st. 20/28 (brak inf. o znaleziskach Ś); ibidem, sprawozdania katalogowe - karta nr 1014 (da ruje na WŚ); M. Kwapiński, A. Marcinkian, Materialy .. „ s. 88 (datują
ogólnie na Ś).
149
WKZA-ZG, Kana AZP 63-14, st. 12/1 (brak inf. o tym znalezisku); M. Kwapiński ,
A. Marcinkian, Materiały .. „ s. 80.
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tego najmniej poznanego dla rejonu Ochli okresu. Niestety, podobnie jak
i ceramika z okresu. rzymskiego, tak i dyskusyjna ceramika śred niowi eczna,
zdeponowa na w wicir'iskich magazynach Muzeum Archeologicznego Środko
wego Nadodrza, jest dziś ni edostęp na 1 50 •
Jeśl i ewentualn a ponowna datacja potwierdziłaby wczesnośredniowiecz
ny charakter wymienionych znalezisk, ich bardzo skrom na liczba oraz brak
szerszych badań archeologicznych na właściwych im stanowiskach nakazywałyby widzieć w nich bardziej pozostałości po chwi lowym pobycie ludności niż
po stałej osadzie. Być może ułamki te mają związek z niestety nieznaną dz i ś
b li żej, odnalezioną na niezlokalizowanym jak dotąd stanowisku koło Świd
nicy (może właśnie na Miekocie?) „ceramiką słowiari.ską" 151 • Być może też
pobliskie Och li stanowiska wczesnośredniowieczne należy w i ązać z oddalonym od nich o średnio 9 km grodziskiem w rejonie wsi Letn ica i Koźla 1 52 lub
położonym ok. 17 km na pn. wsch. grodziskiem w rejonie Zawady 15\
Lubuskie badania nad osadn ictwem średniowiecznym prowadzone w
latach powojennych koncentrowały s i ę głównie wokół ośrodków wymienianych w ź ródłach pisanych, o szczególnych walorach strategicznych w okresie
tworzenia się państwa polskiego, m.in Międzyrzecza, Santoka, Krosna. Do
prac archeo logicznych o mniejszej skali (czasami wie loletnich) należy zaliczyć
weryfikacje grodzisk. Natomiast osady oraz nieliczne cmentarzyska badano
ułamkowo, prawie wyłącznie podczas badań ratunkowych. Obraz lubuskich
badań nad osadnictwem ś redniowiecznym n ie znajduje odzwierciedlenia w
publikacjach źródłowych. Praktycznie brak monografii stanowisk badanych
stacjonarnie. Jak podkreśla Zofia Kurnatowska:
[... ] najpilniejszym zada niem bad ar'\ w zakresie wczesnego ś r edn i ow i ecza intenas regionu jest doprowadzen ie do opracowania zalegających magazyny
materiałów już przebadanych stanowisk. Bez tego wszelki e dalsze prace nie wyjdą
poza mniej lub bardziej prawdopodobne, lecz s łabo weryfikowalne hipotezy i.54 .
resującego

Istotnym postulatem jest opracowanie wzorca klasyfikacyjnego, opartego na dobrze rozpoznanych i uporządkowanych pod względem chronologii
materiałach dla południa Ziemi Lubuskiej. Ola interesującego nas obszaru za

Informacja ustna, pochodząca od pani archeo log E. Przec hrzty, jesień 2005 r.
Alt, t. VI (1936), z. 2, s. 403.
isz P. Dziedzic, Wczes11okerl11iowiecz11n osr1rlr1 w Letnicy, str111owisl..·o m· 13, woj. zie/011og6rsJ:ie,
AŚN, t. I (1998), s. 165-181.
153
S. Kałagate i M. Magda, Sprflwozdrmie z bflrltni powierzdmiowycń 11r1 osflrlzie wcze.rnolred11iowiecZ11ej w Zawadzie, gm. Zielonr1 G6m, ŚSA, t. XXV ( 1994 ), s. 329-338.
154
Z. Kurnarowska, A. Łosińska, Perspel..·tywy bar/ml 1/flrl wczesnym frerhtiowieczem Ziemi L11b11skiej, [w:] Czlowiel..· tt frorlowish; .. „ s. 162.
150

15 1
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należy uznać posiadające szeroką sekwencję

Podsumowanie

O ad nictwo pradziejowe w rejonie Ochli po raz pierwszy pojawiło się prawdo podobnie we wczesnym mezolicie i zdaje się występować w większym
epoka brązu, wczesna epoka żelaza) lub mniejszym (neolit, okres rzymski
i wczesne średniowiecze) nasileniu aż po średniowieczną lokację obecnej wsi.
_ -ierzadko wielokulturowość ochlańskich stanowisk może nasuwać hipotezę
o ciągłośc i osadnictwa w tym rejonie. I choć ciągłości etnicznej, choćby mię
dzy epoką brązu a okresem wpływów rzymskich, dla tych terenów - z braku
materiału genetycznego - praktycznie nie można udowodnić, to adaptacja
niemal tych samych miejsc na osady czy punkty dłuższych postojów jest fakem bezsprzecznym 156 • Nasuwa się przypuszczenie, iż miejsca te cechowała
ponadczasowa atrakcyjność, np. odpowiednie ukształtowanie terenu, dogod ne nasłonecznienie, bliski dostęp do wartościowych cieków wodnych czy nieco urodzajniejsza miejscami gleba. Możliwe też, iż w czasach prehistorycznych przechodził przez tereny Ochli jakiś szlak handlowy, przeciskający się
między leżącymi od pd. rozlewiskowo-bagiennymi terenami Śląskiej Ochli
i Czarnej Strugi oraz rozłożonymi od pn. wzniesieniami Wału Zielonogórskie<>o.

Zawarty w niniejszym artyku le katalog występujących na omawianym
obszarze stanowisk archeologicznych oraz artefaktów nie rości sobie pretensj i do wyczerpania w pełni omawianego zagadnienia. Choć o znaleziskach
archeologicznych w Ochli wspomina się w niemieckiej literaturze już 140 lat
cemu 157 , a od 120 lat w polskiej 158 , to wielu z nich już nigdy nie poznamy.
Szczególnie dotyczy to znalezisk sprzed II wojny światowej, pieczołowicie
zbieranych i chronionych przez ochlańskiego nauczyciela Fritza Koschela.
Zabytki te przechowywane pod opieką dr Martina Klosego w Zielonogórskim
.\lluzeum Regionalnym (Heimatmuseum), a także we Wrocławskim Muzeum
Zabytków Śląskich 159 , w wyniku wojennej zawieruchy niemal wszystkie za161-165.
Zo b. mapa stanowisk archeologicznych.
157
„Vereins flir das Museum Schlesischer Alterthlimer", Breslau 1866, s. 27; zawarta jest
w tym czasopi§mie najstarsza a zarazem bardzo lakoniczna wzmianka o tym, iż w Ochli dokonano odkryć archeologicznych.
158
Ochelhen11sdo1f, [w:] Słownik geograficzny Kr6/estwa Polskiego i i1111ych kraj6w słowimiskich,
red. B. Chlebowski i F. Sulimierski, t. VIII, Warszawa 1886, s. 362.
159
M. Klose, Gtinge durch das Griinberger H eimatmuseum, Grlinberg 1930, s. 5; B. Kres , Początki muzealnictwa okręgu zielonog6rskiego, [w:] Muzea w wojew6dztwie zielonog6rskim, p. z„ Zieiss Ibidem , s.

156

36

Bogdan Bobowski,

Paweł

Towpik

gin ęły.

Jeszcze bardziej niepokoi brak możliwości bezproblemowego dotarcia do wielu znalezisk powojennych, które w większości niedostatecznie
zinwentaryzowane, mają znajdować się w nieuporządkowanych magazynach
w Wicinie 1w. Rozproszona i niekompletna jest również dokumentacja archiwa lna, opisująca och la11skie zna leziska. Nie udało się także dotrzeć do kilku
opracowa11 przedwojennej niemieckiej literatury, wzmiankującej odkrycia archeologiczne w rejonie Och li, choć ogólna ich treść znana jest z późniejszych
publikacji.
Kończąc niniejszy artykuł, autorzy pragną serdecznie podziękować Panu
Prof. Wojciechowi Dzieduszyckiemu - kierownikowi Zakładu Archeo logii,
Historii Starożytnej i Średniowiecznej Instytutu Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Pani Barbarze Bielinis-Kopeć - Lubuskiemu Wojewódzkiemu
Konserwatorowi Zabytków; Pani Ewie Garbacz - Konserwatorowi Zabytków
Archeologicznych w Zielonej Górze; Panu Włodzimierzowi Rebelskiemu
- Dyrektorowi Muzeum Archeologicznego Środkowego N,adodrza w Świd
nicy; archeologom: Panu dr. Andrzejowi Marcinkianowi, Pani Julii Orlickiej
i Pani Ewie Przechrzcie oraz Panu Arkadiuszowi Michalakowi - kierownikowi archiwum Muzeum Archeo logicznego. Osoby te użyczyły autorom cennych wskazówek podczas prowadzonyc h kwerend archiwalno-bibliotecznych
oraz udostępniły część ochlańskich znalezisk. W miejscu tym pragniemy także podkreślić zasługi, a tym sa mym wyrazić wdzięczność nieżyjącemu już
dr. Adamowi Kołod z iej skiemu , który w okresie powojennym dzięki swoim
badaniom najbardziej przyczynił się do rozwoju wiedzy o prehistorycznym
osadnictwie w rejoni e wsi Ochla.

łona Góra 1966, s. 9 i 12; idem, Muzeum w Zie/011ej Có1-ze w latach 1945-1958, RL, t. IX (1976),
s. 315; S. Schulz, Od1elhermsrlorf. .. , s. 2.
160
Ze względu na brak odpowiednich ś rodków finansowych przechowywane w magazy nach MAŚN-Ś w Wicinie za bytki nie zosta ły odpowiednio uporządkowane i zinwentaryzowane, w wyniku czego odszukanie poszczególn ych zdeponowanych tam przedmiotów jest
utrudnione.
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2

Ryc. 1.1 /1. 2. Siekierka neolityczna, kultura amfor kulistych,
nieznana identyfikacja miejsca odkryc ia
(fot. K. Badach-Rogowski w zbiorach MAŚN-Ś, nr kat. 892: 1958)

Ryc. 2. Póinoneolityczny grot krzemienny, nieznana identyfikacja miejsca odkrycia
(W. Hoffmann, Zur llorgeschichtedes K1'ffises Griinbetg, „Grlinberger Hauskalender" 1933, Jg. XXIII, s. 41 i Taf. II)
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3

Ryc. 3. Artefakty pochodzące z cmentarzyska popieln icowego grupy białowickiej
- wykopaliska z 1931 r., chronologia V EB-HaD 1, lokalizacja nr 35 na mapie
stanowisk archeologicznych w rej. Ochli:
l - wyposażenie grobu popielnicowego (W. Hoffmann , op. cit.); 2 - misa (w zbiorach MAŚN -Ś); 3 - dzbanek (w depozycie ZAIH-UZ)
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·Ryc. 4. Inwentarz zespo łu grobowego grupy białowickiej - odkrycie z 1974 r., chron ologia HaC, lokali zacja nr 35 na mapie stanowisk archeologicznych w rej . Ochli
(w zb iorach MAŚN-Ś, nr kat. MZG-0 1974:5-12; A. Kołodziejski, Ochla, woj.

Zielona G6rtt, SA,

t. XX, 1978, s. 302-304 ):
1 - misa nakrywająca popielnicę; 2 - miseczka; 3 - popielnica; 4 - dzbanuszek;
5 - miniaturowy czerpaczek; 6 - naczynko; 7 - szpila z brązu z tzw. ł abędzią
g ł ów ką

f
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1

2
l{yc. 5.

Część

inwe ntarza zespołu grobowego grupy białowickiej - odkrycie z 1976 r.,
chrono logia I-laC, loka lizacja nr 35 na mapie stanowisk archeologicznych w rej .
Och li (fot. N. Towpik):
1 - popie lnica z widocznymi szczątkami nakrywającej j ą misy; 2 - dzbanuszek
i mały baniasty garnczek

Bogdan Bobowski, Pa weł Towpik
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Ryc. 6. Inwentarz pierwszego zespołu gro bowego grupy białowickiej - odkrycie
z 1988 r., chronologia V EB -HaC, lokalizacja nr 35 na mapie stanowisk archeologicznych w rej. Ochli (ceramika zdeponowana w ZAIH-UZ, fot. P. Towpik):
1 - urna; 2 - szczątki kostne; 3 - misa; 4 - talerzyk; 5 - dzbanek z dwoma guzami;
6 - garniec; 7 - miseczka płaska; 8 - dzbanuszek ostrodenny; 9 - workowaty mikroczerpaczek; 1O- mikro miseczka; 11 - mikronaczynko ostrodenne; 12 - szpila z
brązu (fot. K. Badach-Rogowski, w zbiorach MAŚN-Ś, nr kat. MZG-0 1988: 158)
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8
. 7. Inwentarz drugiego zespołu grobowego grupy białowickiej - odkrycie z 1988 r„
chronologia V EB-HaC , lokalizacja nr 35 na mapie stanowisk archeologicznych w rej. Ochli (ceramika zdeponowana w ZAIH-UZ, fot. P . Towpik):
1 - gliniane naczynie kadzielne; 2 - dzbanek; 3 - kubeczek; 4 - dzbanuszek ok rą 
głodenny ; 5 - dzbanuszek ostrodenny; 6 - miseczka; 7 - mikromiseczka; 8 - fragment naczynia (rys. z Archiwum MAŚ -Ś, nr kat. MZG-0 1988: 155)

~;;:;1~f![m:!j?!f~~~;fąflJ_r•!P.!~ifITPa,.tq"clITf~~Ji11:.}TG\;":t<f-iii'ifl\~~i~
.JJNl?

3 @.1'~.J~.5'~,~~5@r:q :·.. • ę;,_

2
_-c. 8. Znaleziska luźne pochodzące z cmentarzyska grupy białowickiej - odkrycie
z 1988 r„ chronologia V EB-HaC, lokalizacja nr 35 na mapie stanowisk archeologicznych w rej. Ochli (ceramika zdeponowana w ZAIH-UZ, fot. P. Towpik):
1 - fragment miseczki; 2 - dzbanuszek ostrodenny
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Ryc. 9. Ceramika pochodząca z osady grupy białowickiej - wykopaliska z 1971 r.,
chronologia HaD, lokalizacja nr 14 na mapie stanowisk archeologicznych w rej.
Ochli (rysunki z Archiwum MAŚN-Ś, nr kat. MZG-0 1971:748,732,780,760):
1-3 - zdobnictwo w formie ornamentu dołkowo-paznokciowego; 4 -zdobnictwo
w formie listwy plastycznej prostej; 5 - zdobnictwo w formie listwy plastycznej
falowanej; 6 -zdobnictwo w formie ornamentu guzowego
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Wykaz skrótów
- Archeologiczne Zdjęcie Polski
Fontes Archeologici Posnanienses
- Prahistoria Ziem Polskich, t. II
Wojewódzki Konserwator Zabytków Archeologicznych, Zielona Góra
Zielonogórskie Zeszyty Muzealne

Spis i opis rycin
:\1apa

Rozmieszczenie stanowisk archeologicznych w rejonie Ochli

_ ;c. 1.1/1.2 Siekierka neolityczna, kultura amfor kulistych, nieznana identyfikacja miejsca odkrycia (fot. K. Badach-Rogowski w zbiorach MAŚ -Ś,
nr kat. 892: 1958)
2

Późnoneolityczny grot krzemienny, nieznan a identyfikacja miejsca
odkrycia (W. Hoffmann, Zttr Vorgeschichte des Kreises Griinberg, „Griin berger Hauskalender" 1933, Jg. XXIII, s. 41 i Taf. II)

Ryc. 3

Artefakty pochodzące z cmentarzyska popielnicowego grupy białowickiej - wykopaliska z 1931 r. , chronologia V EB-HaDl, lokalizacja
nr 35 na mapie stanowisk archeologicznych w rej. Ochli:
1 - wyposażenie grobu p~piel_nicowego (W. Hoffm ann, op. cit.)
2 - misa (w zbiorach MASN-S)
3 - dzbanek (w depozycie ZAIH-UZ )

Ryc. 4

Inwentarz zespołu grobowego grupy białowickiej - odkrycie z 1974 r.,
chronologia H aC, lokalizacja nr 35,na i;i.apie stanowisk archeo logicznych w rej . Ochli (w zbiorach MASN-S, nr kat. MZG-0 1974:5-1 2;
A. Kołodziejski, Ochla, woj. Zielona G6ra, SA, t. XX, 1978, s. 302-304):
1 - misa nakryv.rająca popielnicę
2 - miseczka
3 - popielnica
4 - dzbanuszek
5 - miniaturowy czerpaczek
6 - naczynko
7 - szpila z brązu z tzw. łabędzią główką

Ryc. 5

Część

"\""C.

.I

inwentarza zespołu grobowego grupy białowickiej - odkrycie z
1976 r., chronologia HaC, lokalizacja nr 35 na mapie stanowisk archeologicznych w rej. Ochli (fot. . Towpik):
1 - popielnica z widocznymi szczątkami nakrywającej ją misy
2 - dzbanuszek i mały baniasty garnczek
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Ryc. 6

Inwentarz pierwszego zespołu grobowego grupy białowickiej - odkrycie z 1988 r„ chronologia V EB-HaC, lokalizacja nr 35 na mapie
stanowisk archeologicznych w rej. Ochli (ceramika zdeponowana w
ZAIH-UZ, fot . P. Towpik):
1 - urna
2 - szczątki kostne
3 - misa
4 - talerzyk
5 - dzbanek z dwoma guzami
6 - garn iec
7 - miseczka płaska
8 - dzbanuszek ostrodenny
9 - workowaty mikroczerpaczek
10 - mi k:romiseczka
11 - mik:ronaczynko ostrodenne
.
12 - szpila z brązu (fot. K. Badach-Rogowski, w zbiorach MAŚN-Ś,
nr kat. MZG-0 1988: 158)

Ryc. 7

Inwentarz drugiego zespołu grobowego grupy białowickiej - odkrycie
z 1988 r„ chronologia V EB-HaC, lokalizacja nr 35 na mapie stanowisk archeologicznych w rej. Ochli (ceramika zdeponowana w ZAIH-UZ, fot. P. Towp ik):
1 - gliniane naczynie kadzielne
2 - dzbanek
3 - kubeczek
4 - dzbanuszek okrągłodenny
5 - dzbanuszek ostrodenny
6 - miseczka
7 - mikromiseczka
8 - fragment naczynia (rys. z Archiwum MAŚN-Ś, nr kat. MZG-0
1988: 155)

Ryc. 8

Znaleziska luźne pochodzące z cmentarzyska grupy białowick i ej
- odkrycie z 1988 r„ chronologia V EB-HaC, lokalizacja nr 35 na mapie stanow isk archeologicznych w rej . Och li (ceramika zdeponowana
w ZAIH -UZ, fot. P . Towpik):
l - fragment miseczki
2 - dzbanuszek ostrodenny

Ryc. 9

Ceramika pochodząca z osady grupy białowickiej - wykopaliska z
1971 r„ chronologia HaD, lokalizacja nr 14 na mapie stanowisk archeologicznych w rej. Och li (rysunki z Archiwum MAŚN-Ś, nr kat.
MZG-0 1971:748,732,780, 760):
1-3- zdobnictwo w formie ornamentu dołkowo-paznokciowego
4 - zdobnictwo w formie listwy plastycznej prostej
5 - zdobnictwo w formie listwy p lastycznej falowanej
6 - zdobnictwo w formie ornamentu guzowego
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ANCIENT SETTLEMENTS ON THE TERRITORY
OF PRESENT-DAY OCHLA AND ITS NEIGHBOURHOOD
Summary

1111 owr-700-yę ars- l ong hisro ry of the village of Oc hla sort of ob liges one ro co nduct
1l1111n11gh research on its origins. A study of ancient settlemenrs would all ow one
111 111111p ll c a consid e rably comp lete ca talogue of ancie nt archaeo logica l sites. T h is
I' il" 1 Is bascd on a body of archaeo logica l data scattered in var ious, diffi cult-ro111111 (; ·rman and Polish scie ntifi c pe riodi ca ls. T hi s coll ection of data along with
111111 lw.lons and s ugges tions for further resea rch will ce rtainl y be a good sta rring
11111111 l'or th e deve lopmenr of a monograph of Ochla 's hi srory from the Srone Age ro
1111111 111 tlm es.
1

VORGESC HICHTLICHE ANSIEDLUNG AUF DEM GEBIET
Dl: DORFES OCHLA UND IN SEINER NACHSTEN UMGEBUNG
Z usa mm e nfass un g
1111 I lwi 700 Jahre alte Geschi chte des Dorfes Ochl a verpfl ichte t zur so li cłen Que l11 111111 1•h11n g cł i eses Orres. Die Stu d ie i.:1ber die vorgeschichtli che A n s i ecł lun g e rl aubt 1 111 11·l11rlv komp lexes Verzeich ni s von vorgeschichtli chen archiio logisehen Stelli 11 11 w 1l'assen. Dies bietet eben die vorli ege ncł e, an hand arc hiiologische r Que lle n
111 11111d ·n · Bearbeitung, die in ve rsc hi ecłe n e n, nicht se lte n schwe r zugangliche n
d1 111 11•l1t·11 un d polni sc he n archaologischen Zeitschriften gefunde n w ur cłe n . Die Zu 11111111 •11 st ·ll un g di eser Quel len samt Schlu ssfo lge run ge n und Forcłerun ge n weiterer
l 111 1l11111 g ·n so li zum Ausgangsp unkt fi.ir die Bearbeitung e in e r k:ompl exe n Mono·1 1plih d ·r esehichte von Ochla und desse n Umgeb ung von der Steinze it bis zur
t 11 I\' 11w111'L werden.
( Obersetzt von K. Ttycho11-Cieślak)

