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6. Punkt osadniczy z wczesnego średniowiecza – horyzont ten reprezentuje około 20 fragmentów 
ceramiki, zarejestrowanych wyłącznie w warstwie naturalnej; można je datować na fazę C-D wcze-
snego średniowiecza.

Materiały oraz dokumentacja są przechowywane w siedzibie Centrum Badań Archeologicznych 
Fundacji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

PRÓSZKÓW, st. 2, gm. loco, woj. opolskie, AZP 91-36/37
osada kultury przeworskiej•	

Stanowisko 2 położone jest po zachodniej stronie drogi Opole – Prószków.
W czerwcu 1999 roku na terenie gminy Prószków prowadzono roboty ziemne związane z bu-

dową kanalizacji sanitarnej. Prace te, początkowo były prowadzone bez stosownego pozwolenia 
konserwatorskiego, a tym samym bez stałego nadzoru archeologicznego. Podczas prowadzenia robót 
ziemnych na terenie przyszkolnego stadionu sportowego zostały przecięte wykopem obiekty osad-
nicze, które należy łączyć ze znaną przed 1945 rokiem osadą kultury przeworskiej z późnego okresu 
rzymskiego. W latach 1961-1962, podczas badań ratowniczych związanych z budową stadionu, na 
obszarze około 54 arów wyeksplorowano łącznie kilkanaście dymarek i 42 inne obiekty osadnicze, 
w tym pozostałość budynku mieszkalnego.

W dniu 16.06.1999 roku przeprowadzono inwentaryzację 4 częściowo zniszczonych jam osad-
niczych oraz resztki warstwy kulturowej, która zachowała się na odcinku o długości 16 m. Jej strop 
został uchwycony na głębokości 0,48-0,50 m od współczesnego poziomu użytkowego, a tworzyła ją 
siwa glina przemieszana z grudkami polepy. Wszystkie przebadane jamy miały kształt nieregularny, 
a ich głębokość wynosiła od 0;40 do 0,61 m. Zostały wkopane w gliniasty calec. Wypełnisko two-
rzyła glina z domieszką próchnicy; jedynie w partii spągowej obiektu l zalegała warstwa gliny prze-
mieszana z polepą i spalenizną. Oprócz grudek polepy i kawałków węgla drzewnego nie znaleziono 
innego materiału zabytkowego.

Badania przeprowadził Dział Archeologiczny Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu.

ROSZOWICKI LAS, st. 28, gm. Cisek, woj. opolskie, AZP 98-40/39
osada kultury lateńskiej.•	

Stanowisko zostało odkryte w latach 30-tych XX wieku przez nauczyciel. Wtedy zostało ono 
określone jako Roszowice 11. W 1990 Marek Bednarek (autor sprawozdania) przeprowadził badania 
powierzchniowe AZP. W latach 1989-1992 przeprowadził badania wykopaliskowe. Badania wery-
fikacyjne AZP w 1994 r. potwierdziły niszczenie stanowiska głęboką orką. W 1997 roku powstały 
bezpośrednie zagrożenia dla stanowiska: zniszczenia po powodzi oraz prace ziemne odwadniające. 
Dlatego wykonano kolejne ratownicze badania wykopaliskowe.

Sezon w 1999 roku był piątym z kolei, w którym prowadzono ratownicze badania wykopalisko-
we. Całość prac była finansowana przez GKZ i Uniwersytet Wrocławski. Pracami w terenie kierował 
Marek Bednarek.

Podjęte prace miały na celu zbadanie tych partii osady, które zostały pominięte podczas wcześniej-
szych badań. Łącznie w pięciu wykopach przebadano ponad l80 m² powierzchni stanowiska. Odsło-
nięto i przebadano 3 obiekty zawierające niewielką ilość materiału ceramicznego. Zasięg stanowiska 
jest określony z uwagi na czarne zabarwienie warstwy ornej powstałe na skutek wyorywania warstwy 
kulturowej przesyconej w tym miejscu bardzo dużą ilością węgielków drzewnych pochodzących ze 
spalonych elementów zabudowy osady. Najbardziej wartościowe zabytki pozyskano z warstwy kul-
turowej m.in. dużą ilość ceramiki „siwej” i grafitowej, paciorki szklane, żużel dymarkowy oraz tlenek 
ołowiu (około 2 kg) świadczące o działalności produkcyjnej mieszkańców osady.


