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28 Środkowa i późna epoka brązu

Wykopy HI-V dostarczyły z powierzchni i warstwy ornej około 2500 fragm. ceramiki, 
a  20 odkrytych obiektów (6 grobów popielnicowych, 1 jamowy, 2 paleniska, naczynie 
wkopane w calec, 7 jam, 3 obiekty nieokreślone) około 1400 fragm. ceramiki.

Na IV-V okres epoki brązu datowano 17 obiektów i wkopane w calec naczynie. Do 
najciekawszych należy grób jamowy kultury łużyckiej odkryty w wykopie III. Dostarczył 
on 10 przedmiotów brązowych (sierp, haczyki na ryby, spiralki itp) oraz 2 paciorki z nie
bieskiego szkła. Można go datować na schyłek V okresu epoki brązu. Większość m ateria
łów z powierzchni i warstwy ornej również należy do okresu epoki brązu kultury łużyckiej.

W wykopie V odkryto grób popielnicowy obsypany resztkam i stosu, datowany na 
II fazę chronologiczną kultury przeworskiej — LTC2/D1 . Z fragm. ceramiki wy klej ono 
4 silnie uszkodzone formy — naczynie o zaokrąglonym profilu (popielnica), misę, kubek, 
zasobowe naczynie baniaste. Ponadto znaleziono w grobie osełkę na granitowym otoczaku 
w kształcie trójkąta prostokątnego o wym. 5 x 4 i gr. 2 cm.

Z powierzchni zebrano około 100 Fragm. ceramiki charakterystycznych dla kultury 
przeworskiej w jej I i II fazie chronologicznej. Pochodzą one prawdopodobnie ze zniszczo
nych grobów. Również tylko z powierzchni zebrano kilkadziesiąt fragm. ceramiki kultury 
przeworskiej charakterystycznej dla wczesnego okresu wpływów rzymskich. Nie udało się 
niestety powiązać ich z konkretnymi obiektami.

W wykopie V odkryto jamę, która dostarczyła m ateriałów ceramicznych charaktery
stycznych dla próżnego okresu wpływów rzymskich kultury luboszyckiej.
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Badania prowadzili mgr mgr Elwira Holc, Barbara Jarosz i Ewa 
Matuszczyk (kierownik badań, au to r spraw,). Finansowane przez 
Opolskie Kopalnie Surowców Mineralnych. Pierwszy sezon badań. 
Cmentarzysko ciałopalne ludności kultury łużyckiej. Osada hutnicza 
kultury przeworskiej z próżnego okresu rzymskiego.

Stanowisko położone jest ok, 1500 m na prółnocny zachód od zabudowań wsi Bielice, 
w starym  zakolu Nysy Kłodzkiej. W okresie międzywojennym odkryto na nim 3 groby 
ciałopalne kultury  łużyckiej i fragm. naczynia toczonego z okresu rzymskiego.

Badania wykopaliskowe przeprowadzono w związku z planowanym przez Oprolskie 
Kopalnie Surowców Mineralnych poszerzeniem terenu eksploatacji żwiru. Przeprowadzo
no je  w prólnocno-wschodniej części stanowiska, na powierzchni 1,7 ha. Odkryto łącznie 
298 obiektów, w tym; 4 piece dymarskie, 128 palenisk, 5 chat słupowych lekko zagłębio
nych w ziemię, 6 pólziemianek, 2 magazyny gliny, piec służący prawdopodobnie do wypału 
naczyń, 14 śladów po słupach, 134 obiekty o nieokreślonej funkcji, 2 wykopy nowożytne 
oraz 2 silnie zniszczone groby ciałopalne kultury łużyckiej.

Poza fragm. naczyń ręcznie lepionych i nielicznymi naczyń „siwych” oraz dużą ilością 
żużla występującego w wypełniskach obiektów i na powierzchni prawie całego stanowiska 
znaleziono: 3 zapinki z podwiniętą nóżką (2 z brązu i 1 żelazną), 2 przęśliki gliniane, 
2 kawałki stopionego szklą, gładzik i osełkę kamienną.

Badania będą kontynuowane w miarę potrzeb zakładu eksploatacyjnego.


