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na okresy: późnolateński - późny okres wpływów rzymskich. Usytuowane 
jest na krawędzi prawobrzeżnego tarasu Pilicy, w odległości około 200 m 
od nurtu rzeki. Właściciele terenu od kilkunastu lat natrafiali na groby 
ciałopalne.

W ramach ratowniczych badań wykopaliskowych przekopano 130 m? 
ujńwniając 19 grobów ciałopalnych, w tym 17 jamowych i 2 popielnicowe, 
datowanych na okresy późnolateński i wczesnorzymski. Groby były skrom
nie wyposażone, poza silnie zniszczoną ceramiką część z nich zawiera
ła 1-3 przedmiotów inwentarza. Wyjątek stanowił pochówek /nr l /  wo
jownika z pełnym uzbrojeniem: miecz, umbo i uchwyt tarczy, trzy groty 
oszczepu oraz z innymi dodatkami typu: nóż, nożyk sierpikowaty, nożyce, 
krzesiwo, części pasa oraz kilkoma całymi naczyniami. Grób datowany 
jest na fazę B2.

Jednocześnie na stanowisku 5 natrafiono na resztki^zapewne wcześ- 
niejszej,osady w postaci czterech palenisk wyłożonych kamieniami, jed
nej jany o bliżej nieokreślonej funkcji oraz szczątków warstwy kulturo
wej z nielicznym, trudnym do datowania materiałem ceramicznym. Nie
które obiekty zawierały ceramikę najpewniej kultury łużyckiej epoki 
brązu, w jednym znalazły się dwie skorupy o charakterze neolitycznym.

Wszystkie obiekty na stanowisku występowały bardzo płytko pod 
powierzchnią ziemi ornej /12-20 cm/ tak, że ich górne partie były z re 
guły zniszczone przez orkę a materiał ruchomy uległ przemieszaniu /np. 
w obiektach starszych, nie związanych z cmentarzyskiem znajdowano ce
ramikę grobową, lateńsko-rzymską/.

Materiały znajdują się w IHKM PAN w Warszawie.
Badania będą kontynuowane.

CZARNOWĄSY, gm.Dobrzeń Wielki Konserwator Zabytków
woj. opolskie Archeologicznych
Stanowisko E w Opolu

Badania prowadził Krzysztof Jan Spychała. 
Finansował WKZ w Opolu. Pierwszy sezon 
badań. Osada z okresu wpływów rzymskich.

Stanowisko położone jest na prawobrzeżnej terasie Małej Panwi, 
około 300 m na południe od drogi biegnącej z Czamowąsów do Biadacza, 
na południowo-zachodniej krawędzi niewielkiej piaskowni.

Przebadano obszar o powierzchni 51 m^, na którym odkryto trzy
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obiekty. Zawartość kulturowa tych obiektów była podobna. W stropo
wych partiach wystąpiły żużle dymarkewe, które w jamie-nr 1 i nr 2 
tworzyły małe skupiska oraz niewielka ilość fragmentów ceramiki, w 
tym kilka o ornamencie siatkowym i plastycznym. W częściach dennych 
zalegała gruba warstwa spalenizny nie zawierająca żadnych zabytków. 
Obejmowała ona swoim zasięgiem spągi wszystkich obiektów. Tylko w 
jamie nr 1 w części dennej, odkryto sześć słupów bardzo zwęglonych, 
tworzących ciąg konstrukcyjny.

Obiekty te określono jako pozostałości po zagłębionych w ziemi 
budowlach gospodarczych lub gospodarczo-mieszkalnych.

Jak sugeruje materiał ceramiczny odkryte budowle są częścią o sa
dy z HI w .n.e. Osadę tę łącnyć należy z zespołem osad produkcyjnych 
ciągnących się na prawobrzeżnej terasie Małej Panwi, na przestrzeni 
do 1000 m, a charakteryzującymi się głównie występowaniem dużej ilo ś
ci żużli dymarkowych.

Badania będą kontynuowane.
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