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miecza interesującej formy. V gr. 745 znaleziono w popielnicy 
szczątki paroletniego dziecka* a w dużej jamie grobowej kości 
osobnika dorosłego /zapewne mężczyzny/ oraz m. in. 3 ostrogi. 
Niektóre groby zawierały też kości zwierzęce /m. in. ptasie/. 
Spośród importów rzymskich znaleziono liczne fragmenty terra 
sigillata oraz paciorki i stopy szklane.

Badania tegoroczne potwierdziły układ planigraflczny 
cmentarzyska z okresu rzymskiego* uchwycony w latach poprzed - 
nich. Najstarsza część znajdowała się w partii centralnej* a 
dalej rozprzestrzenia się ono w dwóch kierunkach - ku wschodowi 
i zachodowi.

Przeprowadzono też niewielkie badania ratownicze na stano- 
wsku 4* na terenie wsi Opatów, gdzie wyeksplorowano częściowo 
zniszczoną chatę z końca okresu wczesnorzymskiego lub początków 
okresu późnorzymsklego.

0 P A T Ó 1, pow. Kłobuck Konserwator Zabytków A r -

Aitocin/ cheologicznych w Katowioa<

Badania prowadził dr Kazimierz Godlewski w okresie od 7 
do 17.IV, finansował VKZ w Katowicaoh.

t

Na stanowisku IV /przysiółek Witooin/ przebadano odkrytą
1 częściowo uszkodzoną wykopem współozeenym ohatę z okresu 
rzymskiego /chata 1/. Chata położona była na terenie ogrodu Wła* 
dysława Kasprzaka i podwórza Andrzeja Bośniaka. Byłe to półzie- 
mlanka o wymiarach około 4,5 z  3 m, glęb.. ok. 1 m. Na narożni
kach i ścianach szczytowych rozmieszczone były słupy. W części 
półnoonej chata naruszona była przez wkop, a jej partia północ
no-zachodnia była niedostępna do badań ze względu na rosnące
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tu drzewo* X wypełnisku chat; znaleziono dość liczne fragment; 
ceramiki ręcznielepionej oraz nieco kości zwierzęcych* Mate - 
riał ceramiczny pozwala na datowanie chat; na soh;2ek o! reau 
wczesnorzymskiego lub początek okresu późnorzymskiego. W okoli
cy chat; na terenie ogrodu Władysława Kasprzaka przeprowadzono 
próbne wykop; sondażowe o łącznej powierzchni 60 m^, nie natra
fiając jednak na ślady jakichś obiektów lub warBtw; kulturowej* 
Luźnie znaleziono jedynie 2 fragmenty ceramiki z okresu rzym
skiego.

Ha stanowisku 7 - na omentarzysku kultury łużyckiej» poło
żonym we wsi 4 na południe od przysiółka Witocln stwierdzono» 
że w trakcie wybierania piasku na polu Harii Radek» uległ 
zniszozeniu grób popielnicowy kultury łużyckiej* Uratowano sko
rupy popielnicy i znajdujące się w niej kości oraz prżeprowadzo-* 
no badania ratownicze na powierzohni ok. 30 m , które jedn&k

i

nie doprowadziły do odkrycia żadnych obiektów*

» ___O P O L E -  Groszowioe Zakład Archeologii Śląska THKM
PAH i Konserwator Zabytków Ar
cheologicznych w Opolu

Badania prowadził mgr Grzegorz Domański» finansowali IHKU 
PAN i WKZ w Opolu.

Kontynuowano badania wykopaliskowe osady z okresu wpływów 
rzymskich prowadzone - z przerwami - od 1952 r.

Tegoroczny wykop /o pow. 1*25 ara/» szerokim rowem sonda
żowym, przeciął hałdę żużlu i odpadków produkcyjnych odkrytą 
uprzednio. Poza nim, w południowej części osady, wyeksplorowano 
fragment bardzo zniszczonego budynku.


