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rurkowatych oraz fragm. stopionych przedmiotów brązowych. Dwie popielnice ustawione 
były w warstwie piasku o czerwonobrązowej barwie (orsztyn?). Zaobserwowano również 
ślady wkopu, który mógł być związany z dostawieniem do grobu kolejnych popielnic.

Grób n r 29 miał obwarowanie złożone z kilkunastu kamieni. Jeden duży kamień znaj
dował się ok. 30 cm ponad popielnicami, a  na ich poziomie znajdowało się kilkanaście 
kamieni tworzących obstawę w formie owalnego wieńca. Pomiędzy kamieniami odkryto 
4 ustawione w jednej linii popielnice nakryte misami oraz 4 przystawki: 2 misy, dzban 
i naczynie o baniastym brzuścu. W popielnicach zawierających dużą ilość słabo przepalo
nych kości występowały ozdoby brązowe, m.in. znaleziono szpilę o łabędziowatej szyjce, 
paciorek i owalną tarczkę.

Badania będą kontynuowane.

ŚRODKOWA I  PÓŹNA EPOKA BRĄZU

B a c h ó rz , s t. 16 U niw ersytet Jagielloński In s ty tu t Ar-
gm . D ynów , w oj. p rz e m y sk ie  cheologii
A ZP 107-79/16

Badania prowadził M. Parczewski. Osada wielokulturowa (epoka 
brązu, okres halsztacki, okres lateński, okres wpływów rzymskich 
i wczesne średniowiecze).

•Literatura: Materiały i sprawozdania..., a. 205-215.

B ełcze , s t. 11 Muzeum Archeologiczne Środkowego
gm . B o jad ła , w oj. z ie lo n o g ó r-  Nadodrza w Zielonej Górze

A ZP 61-17/16

Badania prowadzili mgr m gr Jarosław i M ałgorzata Lewczuk. Finan
sowane przez Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zie
lonej Górze. Pierwszy sezon badań. Stanowisko wielofunkcyjne i wie
lokulturowe IV-V EB; LTC1/C2-D 1; B1-B 2; C1-C 2.

Prace miały charakter ratowniczo-rozpoznawczy. Stanowisko usytuowane jest na sil
nie zniwelowanej i prawie całkowicie zalesionej wydmie, położonej w odległości ok. 750 m 
na północny zachód od zachodniego krańca wsi, w pobliżu cieku wpadąjącego do Kanału 
Obrzycko. Jest to  dawny teren zalewowy Odry, obecnie silnie osuszony i uprawiany rolni
czo od 150-200 lat.

Badania przeprowadzono w dn. 7-25 Upca 1992 r. Założono 5 wykopów o łącznej po
wierzchni 3,6 ara: 2 na wschodniej krawędzi stanowiska (wyznaczonej przez las), 3 w czę
ści południowej, odłogowanej i przeznaczonej pod zalesienie. Część centralna stanowiska 
została zalesiona na przełomie lat 70. i 80.

Wykopy I i II dostarczyły 162 fragm. ceramiki pochodzące wyłącznie z warstwy ornej. 
Zdecydowana większość m ateriału ceramicznego pochodzi z IV-V okresu epoki brązu 
kultury łużyckiej, a  pojedyncze fragm. można datować na wczesny okres rzymski kultury 
przeworskiej.
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Wykopy HI-V dostarczyły z powierzchni i warstwy ornej około 2500 fragm. ceramiki, 
a  20 odkrytych obiektów (6 grobów popielnicowych, 1 jamowy, 2 paleniska, naczynie 
wkopane w calec, 7 jam, 3 obiekty nieokreślone) około 1400 fragm. ceramiki.

Na IV-V okres epoki brązu datowano 17 obiektów i wkopane w calec naczynie. Do 
najciekawszych należy grób jamowy kultury łużyckiej odkryty w wykopie III. Dostarczył 
on 10 przedmiotów brązowych (sierp, haczyki na ryby, spiralki itp) oraz 2 paciorki z nie
bieskiego szkła. Można go datować na schyłek V okresu epoki brązu. Większość m ateria
łów z powierzchni i warstwy ornej również należy do okresu epoki brązu kultury łużyckiej.

W wykopie V odkryto grób popielnicowy obsypany resztkam i stosu, datowany na 
II fazę chronologiczną kultury przeworskiej — LTC2/D1 . Z fragm. ceramiki wy klej ono 
4 silnie uszkodzone formy — naczynie o zaokrąglonym profilu (popielnica), misę, kubek, 
zasobowe naczynie baniaste. Ponadto znaleziono w grobie osełkę na granitowym otoczaku 
w kształcie trójkąta prostokątnego o wym. 5 x 4 i gr. 2 cm.

Z powierzchni zebrano około 100 Fragm. ceramiki charakterystycznych dla kultury 
przeworskiej w jej I i II fazie chronologicznej. Pochodzą one prawdopodobnie ze zniszczo
nych grobów. Również tylko z powierzchni zebrano kilkadziesiąt fragm. ceramiki kultury 
przeworskiej charakterystycznej dla wczesnego okresu wpływów rzymskich. Nie udało się 
niestety powiązać ich z konkretnymi obiektami.

W wykopie V odkryto jamę, która dostarczyła m ateriałów ceramicznych charaktery
stycznych dla próżnego okresu wpływów rzymskich kultury luboszyckiej.

B ie lic e , s t. 1 M uzeum Śląska Opolskiego w Opolu
gm . Ł a m b in o w ic e , w oj. o p o l
sk ie
A ZP 92-33/—

Badania prowadzili mgr mgr Elwira Holc, Barbara Jarosz i Ewa 
Matuszczyk (kierownik badań, au to r spraw,). Finansowane przez 
Opolskie Kopalnie Surowców Mineralnych. Pierwszy sezon badań. 
Cmentarzysko ciałopalne ludności kultury łużyckiej. Osada hutnicza 
kultury przeworskiej z próżnego okresu rzymskiego.

Stanowisko położone jest ok, 1500 m na prółnocny zachód od zabudowań wsi Bielice, 
w starym  zakolu Nysy Kłodzkiej. W okresie międzywojennym odkryto na nim 3 groby 
ciałopalne kultury  łużyckiej i fragm. naczynia toczonego z okresu rzymskiego.

Badania wykopaliskowe przeprowadzono w związku z planowanym przez Oprolskie 
Kopalnie Surowców Mineralnych poszerzeniem terenu eksploatacji żwiru. Przeprowadzo
no je  w prólnocno-wschodniej części stanowiska, na powierzchni 1,7 ha. Odkryto łącznie 
298 obiektów, w tym; 4 piece dymarskie, 128 palenisk, 5 chat słupowych lekko zagłębio
nych w ziemię, 6 pólziemianek, 2 magazyny gliny, piec służący prawdopodobnie do wypału 
naczyń, 14 śladów po słupach, 134 obiekty o nieokreślonej funkcji, 2 wykopy nowożytne 
oraz 2 silnie zniszczone groby ciałopalne kultury łużyckiej.

Poza fragm. naczyń ręcznie lepionych i nielicznymi naczyń „siwych” oraz dużą ilością 
żużla występującego w wypełniskach obiektów i na powierzchni prawie całego stanowiska 
znaleziono: 3 zapinki z podwiniętą nóżką (2 z brązu i 1 żelazną), 2 przęśliki gliniane, 
2 kawałki stopionego szklą, gładzik i osełkę kamienną.

Badania będą kontynuowane w miarę potrzeb zakładu eksploatacyjnego.


