
Wacław Romiński

Głębinów, pow. Nysa
Informator Archeologiczny : badania 2, 167-168

1968



- 167

OŁgBINÓW» pen*. Nysa Muzeum w Nysie

Badania prowadził mgr Wacław Koniński. Finansował 
WKZ w Opolu. Pierwszy seąon badań. Osada a okrssu 
wpływów rzymskich.

Stanowisko zostało odkryta w kwietniu 1968 r. podczas inspek
cji stanowisk archeologicznych powiatu nyskiego. Jest ono położo
ne na terenie osynnej piaskowni na południe od szosy s Jędrzyoho- 
wa do Gośwlnowlo i na północny zachód od kulmlnaoji 220 b n.p.m. 
Badania miały na celu eksploraoję obiektów osadniczych odsłonię- 
tyoh podczas mechanicznej eksploatacji plasku oraz określenie za
sięgu stanowiska 1 stopnia jego zniszozenla.

W trakcie badań wyeksplorowano silnie zniszczoną Janę o cha
rakterze gospodarozym 1 palenisko składające się z przepalonych 
kamieni oraz założono 4 wykopy sondażowe o łącznej powierzchni

p70 m » usytuowane na południe 1 na wsohód od piaskowni.
V wykopie założonym od wschodu odsłonięto fragment ohaty o 

konstrukcji słupowej oraz kilkanaście Jam posłupowyoh. Fragmenta
ryczność odkrycia nie pozwala na odtworzenie w chwili obeonej wy
glądu 1 wymiarów budowli.

W wykopie południowym odkryto duże skupisko polepy z negaty
wami konstrukcji drewnianych. Dwa wykopy sondażowe usytuowane na 
południowy wschód od piaskowni nie dostarczyły żadnego materiału 
archeologicznego. W odkrytych obiektach znaleziono oeramlkę ręoznle 
lepioną» fragmenty naczyń zasobowyoh z taśmowatymi brzegami» frag
menty oeramlkl tzw. siwej» kamień Żarnowy we fragmentaoh» dużą 
ilość polepy 1 nleoo kości zwlęrzęcych.

Na podstawie uzyskanych materiałów odkrytą osadę można wstę
pnie datować na póśny okres wpływów rsymskioh. Przewiduje się kon-
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tynuację badań w roku przyezłym.

INOWROCŁAW - miasto 1 powiat patrz wczesne średniowiecze

INOWROCŁAW-SZYMBORZE Katedra Archeologii Pradziejowej
i Wczesnośredniowiecznej UAM 
Muzeum im.J.Kasprowicza w Ino
wrocławiu

Badania prowadziła dr Aleksandra Cofta-Bronlewska 
/autorka sprawozdania/, mgr J.Dąbrowska imgr Cz. 
Sikorski. Finansował Wojewódzki Zarząd Budowy Dróg 
Publicznych w Bydgoszczy. Pierwszy sezon badań. 
Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich.

Ratownioze badania podjęto w związku z przebudową drogi Ło- 
jewo-Szymborze. Stanowisko Szymbórze 1 znajduje się na rozległym 
wzgórzu, wśród podmokłych łąk doliny Noteci, na okraju Szymborza, 
tuż przy granicy Sikorowa i Łojewa. Wschodni stok wzgórza podoho- 
dzi niemal do cieku wodnego, płynącego z płn. zachodu 1 wpadają
cego do Jeziora Szarlej. Wzgórze należy do bardzo nielicznych 
wzniesień szerokiego pasa rozległej niziny nadnoteoklej.Llosy ono 
30 ha powierzchni i osiąga 85 m n.p.m., górując nad okolicą docho
dzącą zaledwie do 80 m n.p.m. Stanowisko uległo ogromnemu zniszcze
niu przede wszystkim z powodu wybierania plasku. Znane Jest ono z 
literatury i wzmianek archiwalnyoh Jako stanowisko wielokulturowe. 
Przypadkowe odkrycia dotyczyły epoki neolitu i wszystkich okresów 
epoki żelaza po wczesne średniowieoze. Badania pozwoliły stwier—


