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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.


