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184 -
Osadę można datować na późny okres rzymski. Zamieszkiwała 

Ją ludność, grupy przeworskiej kultury wenedzkiej. Być może» 
była ona zamieszkiwana jeszcze u progu okresu wędrówek ludów.

Prace wykopaliskowe w Przywoziu zamierza się kontynuować 
w następnych lataoh.
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Badania prowadziła dr Seresa Różycka, finansował WKZ we 
Wrocławiu.

Badania wykopaliskowe dotyczyły osady i ośrodka hutniczego 
z okresu wpływów rzymskich. Zbadano część osady, odkrywając 2 
jamy» w tym jedną z paleniskiem ułożonym z przepalonych kamieni 
polnych z żwirem» ceramikę i kości zwierzęce. Zbadano też 4 pie
ce hutnicze typu Kunów» datowane na okres wpływów rzymskich.

W roku przyszłym planuje się dalsze badanie wykopaliskowe 
celem wyjaśnienia zasięgu osady, charakteru gospodarki jej 
mieszkańców oraz zasięgu ośrodka hutniczego» opracowania typolo* 
gli pieców hutniczych» wyjaśnienia przy współpracy metaloznaw
ców procesów metalurgicznych zachodzących w odkrytych piecach 
hutniczych itp.

R A D W A N I C E ,  Muzeum Archeologiczne we
pow. Wrooław Wrocławiu

Badania prowadziła dr Irena Kramarkowa w okresie 15 - 27. 
IZ., finansowało Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu.

Badania osady z okresu wpływów rzymskioh były kontynuacją 
sezonu 1965. Objęły one teren przyległy do odkrytego w 1965 r.



pieca garncarskiego. Założono 6 wykopów o łącznej powierzchni
p192 □ , nadając im numerację ciągłą z lat poprzednich /t.j. 

III-I/ oraz 3 sondaże.
V wykopie III stwierdzono Istnienie paleniska» na którym 

i obok którego znaleziono 15 glinianych ciężarków tkackich.
W wykopie wystąpiła też duża ilość skorup oraz 2 przęśllki.
I wykopie V, obok fragmentów ceramiki» wystąpiła dość znisz - 
czona brązowa fibula oozkowata. Drugą fibulę brązową znalezio
no w wykopie VII. V tym wykopie na głębokości 0»80 m wystąpiła 
dolna ozęść popielnicy kultury łużyckiej obstawiona półkoliś
cie kamieniami. V wykopie VIII na głębokości 0»35 - 0,40 m 
stwierdzono istnienie dolnej części bardzo zniszczonego pieca 
garncarskiego, częściowo rozkopanego przez nowożytny rów.
Piec miał wymiary 2,40 x 1,50 m, sięgał do głębokości 0,65 m. 
Wystąpiły niewielkie kawałki śoianek pieca oraz rusztu, jak 
również węgiel drzewny i duża ilość popiołu. W wykopie U  zna
leziono szklany paciorek, pół kabłąka żelaznego od «wiadra i 2 
nieokreślone przedmioty brązowe.

Chronologia osady nie uległa zmianie i określać ją można 
na III - IV wiek n.e. Badania będą kontynuowane w 1968 roku.

R Y B N O ,  pOw. Kłobuck Konserwator Zabytków Arche*
ologlcznych w Katowicach

Badania prowadził' dr Kazimierz (Jodłowski, finansował 
WKZ w Katowicach.

W roku 1967 kontynuowano prace prowadzone w roku 1964 i
21965# Przebadano obszar 525 m w różnych częściach cmentarzyska 

na skraja terenu eksplorowanego w latach poprzednich i zniszczo-


