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ODRY, gm .Czersk Uniwersytet Łódzki
woj.bydgoskie Katedra Archeologii

Badania prowadził mgr Tadeusz Grabarczyk. Finanso
wał UŁ oraz WKZ w Bydgoszczy. Jedenasty sezon b a
dań. Cmentarzysko płaskie i kurhanowe z okresu wpły
wów rzymskich.

Przebadano 575 m2 na terenie płaskim cmentarzyska, gdzie odkryto 
73 groby, a w tym 23 szkieletowe, 41 jamowych i 9 popielnicowych. P ro 
wadzono takie prace na kurhanie nr 20, w którym odkryto grób szkieleto
wy, na wyposażenie którego składała się igła brązowa oraz 2 karbowane, 
przezroczyste paciorki z niebieskiego szkła. Wzorem lat ubiegłych pro
wadzono także wykopy sondażowe o szerokości 4 m we wschodniej części 
cmentarzyska, nie natrafiając na żadne groby.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje grób szkieletowy, w którym 
znaleziono już drugą na tym stanowisku fibulę emaliowaną. Wystąpiła ona 
w towarzystwie 2 fibul brązowych /Almgren VI/, 2 naczyń /Schindler gr 
XV!! i XVIII/, 4 paciorków szklanych barwy pomarańczowej i 1 rurkowa
tego oraz przęślika glinianego. Jest to jeden z najmłodszych pochówków 
na cmentarzysku i można datować go na 2 połowę Ul wieku.

Tegoroczne badania miały na celu kompletne wyeksplorowanie cen
trum cmentarzyska. Następne będą już miały wyłącznie charakter sonda
żowy oraz skupią się na kurhanach w południowej części stanowiska.

Materiały przechowywane są w Katedrze Archeologii Uniwersytetu 
Łódzkiego.

Badania będą kontynuowane.

OPALENIE, gm.Gniew Muzeum Archeologiczne
woj.gdańskie w Gdańsku

Badnia prowadziła mgr Grażyna Szalaty . Finansowały 
Zakłady Energetyczne Okręgu Północnego w Bydgosz
czy. Pierw szy sezon badań. Osada z okresu wpływów 
rzymskich i wczesnego średniowiecza, cmentarzysko 
z okresu wpływów rzymskich.

Celem badań było sprawdzenie terenu przed przystąpieniem do bu
dowy obiektów elektrowni w Opaleniu.
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Osada położona jest na terasie  Wisły, na wzniesieniu między Młyń 
ską Strugą a drogą do promu. Wykopy I-X o wymiarach 2 ,5  x 5 m za
łożono w partii południowo-zachodniej stanow iska. Nie stwierdzono 
występowania warstw kulturowych i obiektów. Wystąpił nieliczny ma
teriał ceramiczny.

Trzy wykopy /2 ,5  x 5 m/ założono w południowo-zachodniej 
partii cmentarzyska położonego w odległości około 300 m na południe 
od osady. Nie wystąpiły żadne obiekty. M ateriał zabytkowy nieliczny, 
głównie ceramika.

Badania będą kontynuowane.

OPATOW Uniwersytet Jagielloński
woj.częstochowskie Instytut Archeologii
Stanowisko 6

Badania prowadziła dr Magdalena Mączyńska. W szyst
kie prace wykonywane były przez studentów Instytutu 
Archeologii UJ, odbywających obowiązkową praktykę 
wakacyjną. Piąty sezon badań. Osada z okresu wpły
wów rzymskich.

Kontynuowano badania osady położonej w północnej części wsi, 
w obrębie przysiółka Witocin. Na powierzchni 2 arów odkryto i wyeks- 
plorowano 4 obiekty: trzy chaty /w tym jedna przebadana częściowo/ 1 
jedno palenisko. Prostokątne chaty o konstrukcji słupowej zawierały 
fragmenty ceramiki z okresu późnorzymskiego, m .in. ułamki naczyń 
wykonanych na kole, cienkościennych i typu "KrausengefM sse". W wy- 
pełniskach dwóch chat znaleziono dwie zapinki z podwiniętą nóżką. Na 
uwagę zasługuje cham 6, o wymiarach 10 x 4 m, z warstwą spalenizny 
w części wypełniska, mająca na swej dłuższej osi rodzaj przybudówki. 
Występowanie tej konstrukcji na stanowisku zaobserwowano również w 
poprzednim sezonie.

Przebadany odcinek osady wiąże się z najpóźniejszą fazą użytko
wania sąsiadującego z nią cmentarzyska z okresu rzymskiego w Opato
wie, stanowisko 1. Materiały należy datować na młodszą fazę okresu 
późnorzymskiego 1 wczesną - okresu wędrówek ludów /fazy C2 i D wed
ług chronologii H .J .E g g ersa /

Po ostatecznym zakończeniu badań materiały ze stanowiska zo s
taną przekazane do Muzeum Regionalnego w Częstochowie.

Badania będą kontynuowane.


