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PAJBWO-SżWBLIOB• patrz okres 1stena
pow. Clsohanów

PAW20WICB, pow. Namysłów Konserwator Zabytków
Archeologicznych w Opola

Badania prowadziła mgr Sylwia Woezkan. Finansował 
WKZ w Opolu. Drugi sezon badań. Cmentarzysko z 
okresu halsetatu /?/ oraz osada z okresu wpływów 
rzymskich.

Chociaż podozaa ratowniczej akcji wykopaliskowej w 1966 r. 
nie natrafiono na żadna obiekty, badania wznowiono ponieważ w 
trakcie eksploataojl żwirowni odkrywano znowu 1 niszczono groby 
w obstawie kamiennej.

Tegoroczne prace zabezpieczające skoncentrowano na odcinku
najbardziej zagrożonym. Wykopano 5 rowów kontrolnych o łączne.1

2powierzchni 300 m • Stwierdzono istnienie jednego obiektu - Ja i ,, 
której wypełnlsko stanowiła jednorodna brunatna ziemia przemie
szana z węgielkami. W środkowej części znajdowało się okupisko 
kamieni ze śladami przepalenia. Obok wystąpiły grudki polepy oraz 
kilka drobnych nlecharakterystycznych fragmentów ceramiki. Poza 
tą jamą nie stwierdzono istnienia Innych obiektów.

Po zakończeniu wykopalisk prowadzony był dorywozy nadzór 
nad pracami eksploatacyjnymi, dzięki któremu odkryto we wrześniu 
br. jeden obiekt zalegający w południowej części wyblersyska. W 
dniach od 11.IX. do 13"IX'1%8 r. przeprowadzono dodatkowe prace 
ratownicze polegające na wyeksplorowaniu odkrytego obiektu oraz 
na wykonaniu dalszych wykopów kontrolnych. Przebadana jama zale
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gała na głębokości 30 om od powierzchni. Ceramika datuje obiekt 
na okrea póśnorzymeki. Można wnioskować• że na cmentarzysko kul
tury pomorskiej nawarstwiła się osada z późnego okresu rzymskie
go.

POLAHOflOB» pow. Iwanowice patrz okres lateński

POLAHY« pow. Badom patrz wczesne średnlowleose^

P8AHY« pow. Oćra Zakład Archeologii Śląska
IHKM PAH we Wrooławlu

BadAnia prowadziła dr Teresa Różycka. Finansował 
WKZ we Wrooławlu. Trzeci sezon badań. Osada z 
okresu wpływów rzymskich.

W roku 1968 w okresie od 8 do 24.X. kontynuowano badania wy
kopaliskowe na osadzie produkoyjnej z okresu wpływów rzymskich.
V toku prac wykopaliskowych odkryto 1 zbadaho trzy piece hutnicze 
analoglozne do odkrytych w 1967 r.« przypominające swą konstrukoją 
piece typu Kunów 1. Piece te były śle zachowane. Zachowała się je
dynie środkowa 1 dolna partia pl<*ca. Miały one kształt śolątego 
stożka o wymlaraoht pleo nr 1i średnice 55 x 55 cm« zachowana wy
sokość 30 cm« pleo nr 2i 32 x 26 cm» wysokość 29 om» pleo nr 3«
40 z 30 cm» wysokość 23 om. Przy pleoaoh znaleziono drobne frag
menty skorup z okresu wpływów rzymskloh. W pobliżu badanej osady 
założono kilka rowów zwiadowozyoh odkrywająo duże skupienia żużla.


