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1967

pieca garncarskiego. Założono 6 wykopów o łącznej powierzchni
p
192 □ , nadając im numerację ciągłą z lat poprzednich /t.j.
III-I/ oraz 3 sondaże.
V wykopie III stwierdzono Istnienie paleniska» na którym
i obok którego znaleziono 15 glinianych ciężarków tkackich.
W wykopie wystąpiła też duża ilość skorup oraz 2 przęśllki.
I wykopie V, obok fragmentów ceramiki» wystąpiła dość znisz czona brązowa fibula oozkowata. Drugą fibulę brązową znalezio
no w wykopie VII. V tym wykopie na głębokości 0»80 m wystąpiła
dolna ozęść popielnicy kultury łużyckiej obstawiona półkoliś
cie kamieniami. V wykopie VIII na głębokości 0»35 - 0,40 m
stwierdzono istnienie dolnej części bardzo zniszczonego pieca
garncarskiego, częściowo rozkopanego przez nowożytny rów.
Piec miał wymiary 2,40 x 1,50 m, sięgał do głębokości 0,65 m.
Wystąpiły niewielkie kawałki śoianek pieca oraz rusztu,

jak

również węgiel drzewny i duża ilość popiołu. W wykopie U

zna

leziono szklany paciorek, pół kabłąka żelaznego od «wiadra i 2
nieokreślone przedmioty brązowe.
Chronologia osady nie uległa zmianie i określać ją można
na III - IV wiek n.e. Badania będą kontynuowane w 1968 roku.
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W roku 1967 kontynuowano prace prowadzone w roku 1964 i
2
1965# Przebadano obszar 525 m w różnych częściach cmentarzyska
na skraja terenu eksplorowanego w latach poprzednich i zniszczo-

186 nego przy wybieraniu plasku.
Odkryto zaledwie 5 grobów ciałopalnych /15 - 19/. Uchwy
cono zasięg cmentarzyska w kierunku północnym. Znaleziono tam
fragmenty stopionego naczynia brązowego, tf środkowej części
cmentarzyska! na skraju piaskowni odkryto 1 grób popielnicowy
/gr. 17/ zawierający fragment brązowej zapinki zapewne 6 serii
V grupy Almgrena.
W południowo-wschodniej części cmentarzyska« silnie znisz
czonej« stwierdzono ślady pochówków z młodszej fazy okresu
późnorzymskiego. U. in. natrafiono tu na ślady grobu /nr 18/
w postaci rowka zakreślającego czworokąt« podobnego do tych«
jakie stwierdzono na pobliskich cmentarzyskach w Opatowie» pow.
Kłobuck 1 tabieńcu* pow. Częstochowa. 11. In. w tej części cmen
tarzyska natrafiono na liczne fragmenty ceramiki wykonanej na
kole oraz stopy szklane.
Osiągnięciem tegorocznych badań jest stwierdzenie regular
ności w przestrzennym układzie cmentarzysk» podobnie jak w Opa
towie.

Początek jego» tak jak w Opatowie» można datować na

schyłek okresu wczesnorzymskiego» trwał zaś do młodszej fazy
okresu póśnorzymsklego.
Niestety większa część cmentarzyska/obejmuje« jak dotąd«
przestrzeń o długości ponad 100 m/ została zniszczona przez
rozwiewanie i wybieranie piasku.
Kontynuacja badań przewidziana jest w roku przyszłym.
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