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SŁUPICE, st. 7, gm. Pakosławice, woj. opolskie, AZP 92-30/127 
osada hutnicza kultury przeworskiej (fazy C•	 3-D) 

Sondażowe badania, przeprowadzone w dniach od 18 do 30 sierpnia przez mgr Ewę Matuszczyk. 
Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 107 m².

Przeprowadzone badania wykopaliskowe miały na celu weryfikację lokalizacji i zasięgu stanowi-
ska oraz określenie stopnia zagrożenia głęboką orką.

W wykopach I/97 i VII/97, który stanowił niejako przedłużenie wykopu I w kierunku południo-
wym, poniżej warstwy ornej o grubości około 35 cm wystąpiła warstwa kulturowa o miąższości około 
40 cm zawierająca liczne kawałki żużla dymarkowego, fragmenty naczyń i kawałki polepy; niewąt-
pliwie rodzaj hałdy, która powstała w wyniku prowadzonej w tym miejscu intensywnej produkcji 
hutniczej.

W wykopie II/97, usytuowanym w odległości 34 m na południe od wykopu I/97, pod warstwą zie-
mi ornej, wystąpiła duża jama gospodarcza, która zagłębiała się w calec do głębokości 1,12 m. W wy-
kopie V/97 usytuowanym w odległości około 20 m na południe od wykopu II wystąpiły trzy niewiel-
kie, płytkie jamy (ślady po słupach?). W pozostałych wykopach: III, IV i VI/97, bezpośrednio pod 
warstwą orną o grubości 35 - 40 cm wystąpiła żółtobrunatna glina calcowa.

W wyniku badań uzyskano dużą ilość żużla dymarkowego, fragmenty naczyń kultury przewor-
skiej z późnego okresu rzymskiego, kawałki polepy i kości zwierzęce.

Ustalono, że stanowisko w niewielkim stopniu jest niszczone podczas orki, która prowadzona jest 
do głębokości nieprzekraczającej 30 cm. Z całą pewnością, część osady, w której koncentrowała się 
wytwórczość hutnicza, znajdowała się bliżej kulminacji wzniesienia, tj. w pobliżu miejsca występowa-
nia warstwy kulturowej, którą częściowo uchwycono w wykopach I i VII/97.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Badaniach Archeologicznych na Górnym Śląsku i Zie-
miach Pogranicznych w 1997 r.”

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu.
Badania nie będą kontynuowane.

STARY DYBÓW, st. XIII, gm. Radzymin, woj. warszawskie, AZP 52-68/125 
osada kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich) •	
osada późnośredniowieczna•	
osada nowożytna•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 31 października do 16 listo-
pada przez mgr. Sławomira Żółkowskiego (P.H.U. ANWIT Warszawa). Finansowane przez Dyrekcję 
Okręgową Dróg Publicznych w Warszawie.

Stanowisko Stary Dybów st. XIII położone jest na krawędzi doliny rzeki Rządzy (na południe od 
stanowisk Stary Dybów st. XI i st. XII). W trakcie badań AZP w 1993 roku nie uchwycono zasięgu tego 
stanowiska w kierunku zachodnim i południowo-zachodnim ze względu na utrudnioną obserwację 
powierzchniową. Aktualne badania na lewym oraz prawym pasie budowanej obwodnicy pozwoliły 
na uchwycenie tego zasięgu. Na prawym pasie projektowanej obwodnicy, na odcinku 240 m założono 
12 arowych wykopów. W wykopach usytuowanych w południowej części badanego pasa odkryto 10 
obiektów osadniczych z ceramiką kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski - okres wpły-
wów rzymskich). W bardziej na północ usytuowanych wykopach stwierdzono luźne fragmenty cera-
miki późnośredniowiecznej i nowożytnej. Natomiast w najbardziej skrajnie na północ wysuniętych 
wykopach nie stwierdzono żadnych znalezisk, występowała tam warstwa zbitej gliny.

STARY DYBÓW, st. XIV, gm. Radzymin, woj. warszawskie, AZP 52-68/126
osada z okresu wpływów rzymskich   •	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 31 października do 16 listo-
pada przez mgr. Sławomira Żółkowskiego (P.H.U. ANWIT Warszawa). Finansowane przez Dyrekcję 
Okręgową Dróg Publicznych w Warszawie. 


