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Śląska Opolskiego. Czwarty sezon 
badań. Osada kultury pomor
skiej z wczesnego okresu lateńskiego.
Ślady osadnictwa z epoki brązu.

P race koncentrowały się w północno-wchodniej części osady na terenie 
gęstego skupienia obiektów kultury łużyckiej 1 pomorskiej.

Na zabudowę przestrzenną wspomnianej osady pomorskiej składały się budyn
ki naziemne /  odsłonięto 5/ o konstrukcji słupowej. P rzestrzeń między budyn
kami wypełniały jamy przeważnie o charakterze magazynowym/ 22 jam y/.

Odkryta w roku 1972, chata miała kształt nieregularnego prostokąta o wy
miarach 5,50 m x 4 m, głębokości 0,30 m . Dno było nierówne z zagłębieniami, 
które tworzyły dwie oddzielne jamy. W wypełnisku chaty odkryto ślady paleniska 
zachowanego w postaci silnie przepalonej warstwy ziemi z dużą ilością polepy.

W sąsiedztwie odkryto liczne ślady jam słupowych stanowiących zapewne 
pozostałość po konstrukcji budowlanej. M ateriał w postaci fragmentów ceramiki 
uzupełniały znaleziska pomorskie.

Z m ateriału luźnego /rowy zwiadowcze/ przynależnego do kultury łużyckiej 
okresu IV-V epoki brązu wymienić należy poza ceramiką brzytwę brązową, 
bransoletę i szpilę.

Obiekty kultury pomorskiej odnieść należy roboczo do grupy wachodniopomor- 
skiej. Chronologicznie odpowiada to przełomowi IV i m  wieku p.n.e«

NOWY DWÓR /  Kowalowiee/ pow. Namysłów Muzeum Śląska Opolskiego
Stanowisko 2 w Opolu

Badania prowadziła d r Lucyna Szadkowska 
i m gr Wojciech Lonak.Finansowało Muzem 
Śląska Opolskiego. Pierwszy sezon badań.
Cmentarzysko kultury grobów podkloszowych 
z wczesnego 1 środkowego podokresu lateń
skiego.

Stanowisko znajduje się na polach PGR, usytuowe-nych pod niewielkim 
laskiem , między drogami polnymi, z których jedba biegnie do zabudowań PGR, 
druga ku szosie kowalowicklej. Celem prac badawczych było stwierdzenie 
istnienia tu cmentarzyska na ślad którego natrafiono podczas kopania dołu silo
sowego w roku 1967 .



Założono dwa wykopy i 1 rów zwiadowczy o łącznej powierzchni około 2,5 
ara .N a tym obszarze odsłonięto 4 groby 1 8 obiektów najprawdopodobniej związa
nych z obrządkiem pogrzebowym.Groby były mocno uszkodzone przez głęboką 
orkę. Na głębokości 0,30 m zachowały się ich dolne partie. Jamy grobowe o śred
nicy przeciętnie 0,80 m zawierały duże ilości skorup ciasno do siebie przylega
jących, w śród których wydzielono powtarzające się  typy wyposażenia : - frpgmenty 
di.żego klosza; - popielnicy ; - misy - placków glinianych,kubka itp . Uwagę zwra
ca budowa wyrabowanego grobu 4 w postaci kopca o wysokości 0,75 m o okrągłej 
podstawie dasuo wybrukowanej o średnicy 0,80 m* Niestety o wyposażenia pozo
stały jedynie nieliczne skorppy.

Wszystkie obiekty należy o&iieść roboczo do środkowo śląskiej grupy kultu
ry grobów podkloszowych z wczesnego i środkowego podokresu lateńskiego /  IV - 
I wiek p .n .e . /  •

ŁĄCZĄNY, pow. Szydłowiec patrz wczesne średniowiecze

ŁUPAWA, pow. Słupsk
Stanowisko 15 patrz neolit

OSIEK-PRACZ, pow.Wyrzysk patrz okres halsztacki

PACZKÓW, pow,Oleśnica patrz okres halsztacki

PAJEWO-SZWELJCE, pow.Ciechanów patrz okres wpływów rzymskich

PAWŁOWICE, pow.Namysłów Konserwator Zabytków
Archeologicznych w Opolu

Badania prowadził m gr Eugeniusz Tomczak,
Finansował WKZ w Opolu, T rzeci sezon badań.
Cmentarzysko ciałopalne kultury pomorskiej 
z okresu lateńskiego*

Stanowisko położone je st w odległości około 400 m na południowy-wschód od 
wsi.W czasie tegorocznych prac przebadano ratowniczo obszar o powierzchni 
około 15 arów, na którym zdjęto mechanicznie warstwę orną,

Wyeksplorowano 6 grobów popielnicowych, z których 4 posiadały obstawy 
kamienne.W trzeoh wypadkach na dnie grobu leżał duży kamień o płaskiej powierz
chni, na którym stała popielnica i naczynia towarzyszące.
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