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BIELINY, gm. Ulanów Muzeum Okręgowe
woj.tarnobrzeskie w Rzeszowie
Stanowisko 1

Badania prowadziła Anna Barłowaka. Finanso
wało Muzeum Okręgowe w Rzeszowie. Pierw
szy sezon badań. Osada z okresu wpływów 
rzymskich i wczesnego średniowiecza.

Przeprowadzono prace ratownicze na odcinku wysokiego brzegu 
Sanu, niszczonego przez nurt rzeki zwanego "Pod figurę". Przebadano 
odcinek o powierzchni 1,5 ara. Pod humusem i podglebiem zalegają dwie 
warstwy kulturowe: wczesnośredniowieczna o miąższości 40-60 ćm i z 
okresu rzymskiego. W przemieszaniu z nimi występują materiały wcześ
niejsze - krzemienne narzędzia i odpadki.

Z zabytków ruchomych odkryto z obu okresów: dużą ilość fragmen
tów naczyń ceramicznych, polepy, kości zwierzęcych, żużlu żelaznego i 
brązowego oraz fragment fibuli brązowej, wisiorek brązowy, 2 noże że
lazne, 5 przęślików, grot, haczyk, okucie żelazne, fragmenty przedmio
tów szklanych.

Z obiektów: palenisko kamienne, kilka niewielkich jam cylindrycz
nych, ślady po słupach.

Ze względu na brak pracowników fizycznych badanie musiały być 
przerwane w stadium nie pozwalającym na odtworzenie planu nawet ma
łego odcinka powierzchni stanowiska / system szachownicowy/ .

Badania będą kontynuowane.

BRZEŻCE, gm.Białobrzegi 
woj. radomskie 
Stanowisko 5

Zakład Epoki Metali 
Instytutu Historii Kultury 
Materialnej PAN 
w Warszawie

Badania prowadziła mgr Barbara Balke. F i
nansował WKZ w Kielcach. Pierwszy sezon 
badań. Cmentarzysko ciałopalne z okresu 
późnolateńskiego i rzymskiego oraz ślady 
osadnictwa z epok starszych.

Stanowisko 5 jest trzecim cmentarzyskiem odkrytym / i  badanym/, 
a szóstym z kompleksu osadniczego w Brzeicach, datowanego łącznie
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na okresy: późnolateński - późny okres wpływów rzymskich. Usytuowane 
jest na krawędzi prawobrzeżnego tarasu Pilicy, w odległości około 200 m 
od nurtu rzeki. Właściciele terenu od kilkunastu lat natrafiali na groby 
ciałopalne.

W ramach ratowniczych badań wykopaliskowych przekopano 130 m? 
ujńwniając 19 grobów ciałopalnych, w tym 17 jamowych i 2 popielnicowe, 
datowanych na okresy późnolateński i wczesnorzymski. Groby były skrom
nie wyposażone, poza silnie zniszczoną ceramiką część z nich zawiera
ła 1-3 przedmiotów inwentarza. Wyjątek stanowił pochówek /nr l /  wo
jownika z pełnym uzbrojeniem: miecz, umbo i uchwyt tarczy, trzy groty 
oszczepu oraz z innymi dodatkami typu: nóż, nożyk sierpikowaty, nożyce, 
krzesiwo, części pasa oraz kilkoma całymi naczyniami. Grób datowany 
jest na fazę B2.

Jednocześnie na stanowisku 5 natrafiono na resztki^zapewne wcześ- 
niejszej,osady w postaci czterech palenisk wyłożonych kamieniami, jed
nej jany o bliżej nieokreślonej funkcji oraz szczątków warstwy kulturo
wej z nielicznym, trudnym do datowania materiałem ceramicznym. Nie
które obiekty zawierały ceramikę najpewniej kultury łużyckiej epoki 
brązu, w jednym znalazły się dwie skorupy o charakterze neolitycznym.

Wszystkie obiekty na stanowisku występowały bardzo płytko pod 
powierzchnią ziemi ornej /12-20 cm/ tak, że ich górne partie były z re 
guły zniszczone przez orkę a materiał ruchomy uległ przemieszaniu /np. 
w obiektach starszych, nie związanych z cmentarzyskiem znajdowano ce
ramikę grobową, lateńsko-rzymską/.

Materiały znajdują się w IHKM PAN w Warszawie.
Badania będą kontynuowane.

CZARNOWĄSY, gm.Dobrzeń Wielki Konserwator Zabytków
woj. opolskie Archeologicznych
Stanowisko E w Opolu

Badania prowadził Krzysztof Jan Spychała. 
Finansował WKZ w Opolu. Pierwszy sezon 
badań. Osada z okresu wpływów rzymskich.

Stanowisko położone jest na prawobrzeżnej terasie Małej Panwi, 
około 300 m na południe od drogi biegnącej z Czamowąsów do Biadacza, 
na południowo-zachodniej krawędzi niewielkiej piaskowni.

Przebadano obszar o powierzchni 51 m^, na którym odkryto trzy


