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oraz brązówe( języozkowate okucie końca pasa.
■ $ym sezonie wyekaplorowano oałośó cmentarzyska w Zabień- 

cu 1 stwierdzono* że oiągnęło się ono ukośnie do linii spadku 
terenu* z południowego wsohodu ku północnemu zachodowi pasem 
długości około 40 metrów 1 szerokości ok. 10 m. Z ogólnej licz
by 43 wyróżnionych grobów jedenaście stanowią pochówki w row - 
kaoh* a pozostałe to groby jamowe lub skupienia czystych* zbi- 
tyoh kości. Stwierdzono też istnienie warstwy ze szczątkami po
chówków "typu dohrodzieńskiego".

Cmentarzysko można datować na 17 w. /ewentualnie schyłek w. 
III/ oraz l-szą połowę 7 wieku.

Ha stanowisku 1 /Cmentarzysko na polu "Kąty"/ stwierdzono* 
ie w wyniku wybierania piasku na polu Tadeusza Jagieła uległo 
zniszczeniu kilka grobóu kultury łużyckiej. Przeprowadzono na 
zagrożonym terenie badania ratotinioze* które objęły przestrzeń 
50 m^. Odkryto 5 grobów ciałopalnych kultury łużyckiej /nr 681 
- 685/. V grobie 661* przykrytym brukiem kamiennym* znaleziono 
kości bydlęce. V ozterech grobach stwierdzono przedmioty brą - 
zowe.

Badania prowadził mgr Stanisław Pazda w czasie od 13 do 30. 
IV.* finansował VKZ w Opolu.

Stanowisko zostało odkryte w 1963 roku* podczas budowy szko
ły. Przeprowadzone wówczas dorywcze badania ratownicze dostarczy
ły materiałów z trzech* częściowo zniszczonych obiektów osadni - 
czych. Celem tegorocznych prac było określśnie charakteru i chro
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nologii stanowiska oraz ustalenie zasięgu nawarstwień kultu
rowych*

Uf pobliżu szkoły założono kilka wykopów sondażowyc 
Wykopy od północnej» zachodniej i wschodniej strony budynku 
wykazały» że warstwy kulturowe zostały tu całkowicie znisz - 
czone» conajmniej na 15 m od szkoły* Jedynie w wykopie o po-

pwierzchni ca 75 m * założonym od południa* natrafiono w od
ległości 3 m od murów na nienaruszone obiekty osadnicze. 
Odkryto dwie jamy mieszkalne* pięć - paleniskowych* ewentual
nie odpadkowych'oraz kiłkanaścię jam posłupowych. Ha przeba
danym odcinku warstwa kulturowa nie występowała* a obiekty 
nieruchome zarysowują się na tle calca /glina/ bezpośrednio 
pod warstwą orną*

V jamach enalśziono* głównie ceramikę wykonaną na kole 
/ale także i ręcznie lepioną/» polepę i nieco kości zwierzę
cych.

Na podstawie uzyskanych materiałów odkrytą osadę można 
wstępnie datować na schyłek okresu wpływów rzymskloh /n w. 
n . e . / .


