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Osada z okresu rzymskiego w Otałęży, pow. Mielec, woj. podkarpackie (stanowisko 1)

1. ZAGADNIENIA W STĘPNE

Stanowisko 1 w Otałęży zostało odkryte w 1960 roku 
w czasie badań powierzchniowych przez Marię Cabalską. Poło
żone jest w dolinie Wisły, na piaszczystymi wyniesieniu pierw
szej terasy nadzalewowej (rye. 1). Pierwotnie była to wydma, 
z której wybierano piasek. Niszczenie stanowiska było bezpo
średnim powodem rozpoczęcia badań. Pierwsze prace wykopa
liskowe przeprowadzono w 1962 roku, a później kontynuowa
no je w latach 1963, 1964, 1966, 1986. Prowadziła je Anna

Rye. 1. Otalęż, st. 1, pow. Mielec, woj. podkarpackie. Lokalizacja 
stanowiska

Abb.l. Otalęż, Fundst. 1, Kreis Mielec, Vorkarpaten -  Wojewod- 
schaft. Lokalisierung der Fundstelle 

Phc. 1. OTajT3H>K, non. MeJien, BoeB. IIoAKapnaTCKoe. JTofcajmaa- 
unfl naMATHHKa

(Szałapata) Barłowska1 z Muzeum Okręgowego w Rzeszowie 
(ryc. 2). Na podstawie materiału zabytkowego zebranego 
z powierzchni, obszar zajmowany przez to stanowisko ocenio
no na prawie 5 ha (dokumentacja AZP, obszar 96—69). Wyko- 
paliskowo przebadano łącznie 10 arów, koncentrując się na 
częściach środkowej i wschodniej, najbardziej narażonych na 
zniszczenie (ryc. 2). Zalegała tu warstwa kulturowa o miąższo- 
sci około 50 cm, z licznym materiałem zabytkowym. Odkryto 
26 obiektów, zwanych przez autorkę badań (np. w dokumen
tacji i sprawozdaniach) jamami. W niniejszym opracowaniu 
obydwa terminy używane są zamiennie. Wyjaśnienia wymaga 
również numeracja obiektów. Według dokumentacji polowej, 
wszystkie jamy otrzymały numery od 1 do 25, natomiast róż
niący się od nich (charkterem i wypełniskiem) obiekt wziem- 
ny z polepą określono jako „obiekt I”. Dla jasnos'ci dalszych

Ryc. 2. Otalęż, sl. 1, pow. Mielec, woj. podkarpackie. Widok na 
stanowisko w trakcie badań. (Fot. Archiwum MOR)

Abb. 2. Otalęż, Fundst. 1, Kreis Mielec, Vorkarpaten -  Wojewod- 
schafl. Aussichtauf die Fundstelle im Laufe der Forschun- 
gen. (Fot. MOR Archiv)

Puc. 2. OTajomK, noB. MeJien, B o e B . IIoAKapnaTCKoe. Btm naMnr- 
HHKa b xoae nccJieaoBaiiHH (0om. Apxue MOR)

1 Pani mgr Annie Badowskiej składam serdeczne podziękowa
nie za udostępnienie materiałów do opracowania i publikacji.
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rozważań otrzymał on kolejny numer -  26. Tak więc w części 
materiałowej znajdziemy opis 26 obiektów.

Wstępne wyniki badań z poszczególnych sezonów, poza 
rokiem 1986, publikowane były w Sprawozdaniach Rzeszow
skiego Ośrodka Archeologicznego (A. Szałapata 1962; 1963; 
1964; 1968). Były to dość krótkie sprawozdania ilustrowane 
ciekawszymi zabytkami. Zakres przeprowadzonych badań 
i ich interesujące wyniki od samego początku stawiały osadę 
w Otałęży w rzędzie ciekawszych i ważniejszych stanowisk 
kultury przeworskiej w południowo-wschodniej Połsce. Stąd 
znajdujemy w literaturze syntetycznej, a także w szerszych 
pracach analitycznych, odsyłacze do tych właśnie materiałów 
(por. np.: J. Wielowiejski 1973, s. 33; I. Jadczykowa 1983, 
s. 148; K. Godłowski 1985, s. 167, 171; Z. Kobyliński 1988, 
s. 42). Szczególnie często powoływano się na monety (np. 
A. Kunisz 1969, nr 165 I ; 1970, s. 120; 1985, s. 158, 159; 
J. Wielowiejski 1977, s. 71; K. Godłowski 1965, s. 41), które 
z braku publikacji materiałowej były niejako wyrwane ze 
swego kontekstu. U źródeł powstania prezentowanego tu 
opracowania leżała chęć pełnego opublikowania całości ma
teriałów z tego ważnego stanowiska.

Biorąc pod uwagę fakt, że w publikowanych dotychczas 
sprawozdaniach jakość większości rycin nie jest najlepsza, 
dotyczy to zwłaszcza drobnych przedmiotów metalowych, 
zdecydowano o powtórnym zilustrowaniu publikowanych 
już zabytków. Tak więc przedstawiony w niniejszym opraco

waniu material ilustracyjny zawiera wszystkie tak zwane za
bytki wydzielone oraz charakterystyczne fragmenty naczyń 
pochodzące z pięciosezonowych badań na stanowisku.

Analiza materiałów wykazała, że poza zabytkami z okre
su rzymskiego, które stanowią zdecydowaną większość, 
wśród ceramiki reprezentowane są także inne epoki prahisto
ryczne. Opis tej grupy materiałów wraz z rycinami ujęty zo
stał w formie aneksu.

Plany poszczególnych obiektów odtwarzane były z do
kumentacji rysunkowej sporządzanej podczas badań. Jest 
ona dość obszerna i wydaje się kompletna, jednak dane te 
uzupełnione o informacje z dokumentacji opisowej (dzien
nik badań), nie zawsze w pełni pokrywają się z publikowa
nymi charakterystykami tych obiektów. Na podstawie do
stępnych danych narysowano rzuty poziome i przekroje 
wszystkich obiektów, poza jamą 24. W tym przypadku do
kumentacja była niepełna. Materiał zabytkowy -  9968 frag
mentów naczyń i 37 tzw. zabytków wydzielonych -  podzie
lony został na pochodzący z obiektów i z warstwy kulturo
wej poza obiektami, gdzie zbierany był w obrębie arów. 
Charakteryzowany jest opisowo w kolejności: zabytki wy
dzielone, ceramika. Praktycznie we wszystkich jamach zna
leziono kości zwierzęce i polepę. Zrezygnowano więc z po
dawania tych danych (tym bardziej, że nie są możliwe pre
cyzyjne wyliczenia ilościowe) przy opisach poszczególnych 
obiektów.

2. MATERIAŁY

Obiekt 1 (ryc. 4)

W chwili odkrycia byl już znacznie zniszczony przez wybieranie 
piasku. Zarys uchwycono na głębokości 0,30 m. Była to w przybli
żeniu owalna jama o wymiarach 1 x 1,5 m. Wypelnisko o bardzo 
nieregularnym zarysie stanowiła ciemnoszara ziemia, w części środ
kowej przechodząca w czarną, dość tłustą z węgielkami drzewnymi. 
Inwentarz:
Brak materiału zabytkowego.

Obiekty 2-4 (ryc. 5)

Zgodnie z dziennikiem badań i publikowanym sprawozdaniem za rok 
1962 (A. Szałapata 1962, s. 19), we wschodniej części stanowiska 
miało się znajdować skupisko 4 jam (2, 3, 4, 5). Analiza dokumenta
cji rysunkowej, a szczególnie cięć profilowych, które wykonywano 
na granicach działek, sugeruje użytkowanie tego obszaru jako całości, 
bez możliwości wydzielania odrębnych obiektów. Ta część stanowi
ska, o powierzchni około 112 m2, jest rodzajem „cypla”, jaki pozostał 
po wybieraniu piasku. Na poziomie 0,40 m rysowało się tu rozległe, 
w przybliżeniu owalne zaciemnienie. Wyraźne granice uchwytne były 
jedynie w północno-zachodniej i południowej części, gdzie zlokalizo
wano kamienno-gliniane palenisko (iyc. 6). Miało ono owalny kształt o 
wymiarach !,5 x 0,80 m. Dwie warstwy kamieni połączone były gli
ną. Wystąpiła tu znaczna ilość węgła drzewnego, popiołu oraz cera
miki i kości zwierzęcych. Całość wydaje się być częścią bardzo duże
go, w przybliżeniu owalnego obiektu wziemnego o nieckowatym 
profilu (ryc. 5) z paleniskiem w części południowej.
Z opisywanego „obiektu” pochodzi duża ilość materiału ruchome
go. W sytuacji, gdy nie można wydzielić poszczególnych „obiek
tów”, zdecydowano, że zebrane tu zabytki traktowane będą łącznie. 
Trudności z dokładnym przypisaniem materiału zabytkowego po

szczególnym „obiektom” miały miejsce już podczas badań. Stąd 
częste adnotacje na metryczkach; np. „jama 2 i 3”. Potwierdza to 
wątpliwy charakter owych, „mniejszych obiektów”. W skład oma
wianego skupiska miała wchodzić również jama 5. W odróżnieniu 
od pozostałych (2-4), stanowi jednak odrębną całość i omówiona 
zostanie w dalszej części.
Inwentarz:
I. Zapinka brązowa z wysoką pochewką i podwójną sprężyną; ka- 
błąk ograniczony z obydwu stron wypukłymi listewkami; nóżka 
lekko profilowana, odgięta i zakończona guzkiem; długość: 3,5 cm 
(tabl. I, 10). 2. Zapinka brązowa z podwiniętą nóżką; sprężyna czte- 
rozwojowa z górną cięciwą; kabłąk z lekko profilowanej taśmy; dłu
gość: 4,2 cm (tabl. I, 11). 3. Haczyk żelazny, dość masywny; dłu
gość: 6 cm (tabl. I, 8). 4. Fragment glinianego, dwustożkowatego 
przęśl i ka, łagodnie profilowanego; powierzchnia brunatnoszara, 
gładka; glina bez wyraźnej domieszki; średnica: ok. 3,2 cm, wyso
kość: 2 cm (tabl. I, 12). 5. Fragment ciężarka tkackiego o stożkowa
tej formie; powierzchnia ceglasta, gładka; glina bez wyraźnej do
mieszki (tabl. I, 7). 6. Fragment brzegu naczynia o lekko rozszerzo
nej krawędzi; powierzchnie szarobrunatne, szorstkie; domieszka 
tłucznia kamiennego, ceramicznego i miki (tabl. I, 1). 7. Fragment 
naczynia cienkościennego o bardzo gładkich, brunatnych po
wierzchniach, z ornamentem nieregularnych linii rytych; domieszka 
niewielkiej ilości tłucznia kamiennego i miki (tabl. ł, 2). 8. Frag
ment środkowej części naczynia o brunatnych, szorstkich po
wierzchniach z ornamentem dość głębokich krzyżujących się linii 
rytych; domieszka tłucznia kamiennego, ceramicznego i miki (tabl. 
I, 3). 9. Fragment środkowej części naczynia o brunatnoceglastych 
szorstkich powierzchniach z ornamentem krzyżujących się linii ry
tych; domieszka miki i tłucznia kamiennego (tabl. I, 4). 10. Frag-
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Rye. 3. Otałęż, si. 1, pow. Mielec, woj. podkarpackie. Plan przeba
danej części stanowiska: I -  granica terenu zniszczonego, 
2 -  obszar przebadany

Abb. 3. Otałęż, Fundst. 1, Kreis Mielec, Vorkarpalen -  Wojewod- 
schaft. Plan des erforschten Teils der Fundslelle: 1 -  Gren- 
ze des zerstorten Gebietes, 2 -  erforschtes Gebiet 

Puc. 3. OTanaiDK, noB. Me;ieu, BoeB. Tlo^KapnaTCKoe. Iljiaii hc- 
CJieflOBaHHofi uacTH naMaTHHKa: 1 -  rpaimpa noBpexc- 
fleiiHOH TeppHTopHH, 2 -  HccJieflOBannaa noBepxHocTb
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Rye. 4. Otałęż, st. 1, pow. Mielec, woj. podkarpackie. Rzut pozio
my i przekroje obiektu 1 : 1 -  ziemia czarna, 2 -  ziemia czar
na z węglem drzewnym, 3 -  ziemia ciemnoszara, 4 -  ziemia 
ciemnobrunatna, 5 -  granica terenu zniszczonego, 6 -  cera
mika, 7 -  polepa, 8 -  kamienie

Abb. 4. Otałęż, Fundst. 1, Kreis Mielec, Vorkarpaten -  Wojewod- 
schaft.GrundriB und Profile des Objekts 1; 1 -  schwarze 
Erde, 2 -  schwarze Erde mit Molzkohle, 3 -  dunkelgraue 
Erde, 4 -  dunkelbraune Erde, 5 -  Grenze des zerstorten Ge- 
bietes, 6 -  Keramik, 7 -  gebrannter I.ehm, 8 -  Steine 

Phc. 4. Oraji3H>K, noB. Merieu, BoeB. Plo^KapnaTCKoe. Pljiaii h 
pa3pe3 odi.eKTa 1 : 1 -  'lepiias 3e\uia, 2 -  uepaas 3eMJia c 
ApeBecHBiM yrneM, 3 -  xeMtio-cepaa 3eMJi«, 4 -  reMiio- 
6ypaa 3eMJia, 5 -  rparmna noBpe>K7ieHHOH TeppuTopi-ni, 6 -  
KepaMHKa, 7 -  o6Ma3Ka, 8 -  KaMiin

ment środkowej częs'ci naczynia, powierzchnie jasnobrunalne, ze
wnętrzna pokryta pionowymi, gęstymi liniami wykonanymi praw
dopodobnie grzebieniem; domieszka tłucznia kamiennego (tabl. I, 
5). 12. Fragment środkowej częs'ci bardzo starannie wykonanego 
naczynia, powierzchnie jasnobrunatne, błyszczące, na załomie po
zioma linia ryta; niewielka domieszka miki (tabl. I, 9). 13. Fragment 
nóżki naczynia; powierzchnie czarne, zewnętrzna bardzo starta; do
mieszka niewielkiej ilości miki; s'rednica: 9 cm (tabl. I, 13). 14. 
Fragment brzegu naczynia z dołkami palcowymi pod krawędzią; 
powierzchnie brunatne, nierówne; domieszka tłucznia kamiennego, 
ceramicznego i miki (tabl. 1, 14). 15. Fragment s'rodkowej częs'ci na
czynia z poziomą linią rytą na załomie; powierzchnie ciemnoszare; 
domieszka drobnego tłucznia kamiennego i miki (tabl. I, 15). 16. 
Fragment środkowej części naczynia z ornamentem trójkątnych, 
dość głębokich odcisków; powierzchnie brunatne, szorstkie; do
mieszka tłucznia kamiennego, ceramicznego i miki (tabl. I, 16). 17. 
Niewielki fragment środkowej części naczynia z ornamentem pio
nowych i ukośnych linii rytych; powierzchnie brunatnoceglaste, 
szorstkie; domieszka tłucznia kamiennego i ceramicznego (tabl. I, 
17). 18. Fragment brzegowej części naczynia z rzędem dołków pa
znokciowych pod silnie wywiniętą krawędzią; powierzchnie szaro
brunatne, gładkie; domieszka pojedynczych, dużych kawałków 
tłucznia kamiennego, ceramicznego i miki (tabl. II, 1). 19. Fragment 
środkowej części naczynia z ornamentem trójkątnych, dość głębo

kich odcisków; powierzchnie ceglastobrunatne, dość gładkie; do
mieszka tłucznia kamiennego, ceramicznego i miki (tabl. II, 2). 20. 
Fragment środkowej części naczynia o czernionych, błyszczących 
powierzchniach; tuż pod załomem pozioma linia ryta, poniżej rząd 
krótkich, ukośnych kreseczek (tabl. II, 3). 21. Fragment brzegowej 
części naczynia o dwustożkowatej formie; powierzchnie brunatne, 
dość gładkie; domieszka dużej ilości tłucznia kamiennego, cera
micznego i miki (tabl. II, 4). 22. Fragment brzegowej części naczy
nia o wywiniętej krawędzi; powierzchnie jasnobrunalne, szorstkie; 
domieszka tłucznia kamiennego, ceramicznego i miki (tabl. II, 5). 
23. Brzegowy fragment niewielkiej, cienkościennej czarki; po
wierzchnie bardzo zniszczone; domieszka drobnego tłucznia kamie- 
nengo, ceramicznego i miki; średnica wylewu: 6 cm (tabl. II, 6). 24. 
Fragment brzegowej części naczynia; dno wyodrębnione; po
wierzchnie brunatne, szorstkie; domieszka tłucznia kamiennego, ce
ramicznego i miki (tabl. II, 7). 25. Fragment górnej części naczynia
0 silnie wywiniętym brzegu; powierzchnie ciemnobrunatne, szorst
kie; domieszka tłucznia kamiennego, ceramicznego i miki (tabl. II, 
8). 26. Brzegowy fragment naczynia o podobnej formie; powierzch
nie brunatne, dość gładkie; domieszka tłucznia ceramicznego i miki 
(tabl. II, 9). 27. Kubek o silnie wywiniętych brzegach; ucho nie za
chowane; powierzchnie ciemnobrunatne, szorstkie, nierówne; do
mieszka dużej ilości tłucznia kamiennego; średnica wylewu: 12,4 cm, 
dna: 6,2 cm, wysokość: 5,8 cm (tabl. II, 10). 28. Górna część silnie 
profilowanej wazy; załom podkreślony poziomą linią rytą; po
wierzchnie czernione, błyszczące; domieszka bardzo drobnego 
tłucznia kamiennego i miki; średnica wylewu: 17,4 cm (tabl. II, k). 
29. Fragment górnej części naczynia o lekko wywiniętym brzegu; 
powierzchnie ceglaste, szorstkie; domieszka tłucznia kamiennego
1 miki (tabl. II, 12). 30. Fragment górnej części naczynia o silnie wy
winiętym brzegu; powierzchnie szarobrunatne, szorstkie; domiesz
ka drobnego tłucznia kamiennego, ceramicznego i miki (tabl. II, 
13). 31. Fragment dna naczynia ze śladami wtórnego przepalenia; 
domieszka dużej ilości tłucznia kamiennego, ceramicznego i miki; 
średnica dna: 14 cm (tabl. II, 14). 32. Fragment górnej części naczy
nia o lejkowato uformowanym brzegu; powierzchnie ciemnobrunat
ne, szorstkie; domieszka dużej ilości miki; średnica wylewu: 16,2 cm 
(tabl. II, 15). 33. Fragment brzegu naczynia o pogrubionej krawę
dzi; powierzchnie brunatne, plamiaste, gładkie; domieszka tłucznia 
kamiennego i ceramicznego (tabl. II, 16). 34. Fragment górnej części 
naczynia z rzędem dołków pod krawędzią; powierzchnie zniszczone, 
szarobrunatne; domieszka tłucznia kamiennego; średnica wylewu: 
22,2 cm (tabl. III, 1). 35. Fragment podobnego naczynia o ceglastych, 
szorstkich powierzchniach; domieszka tłucznia kamiennego (tabl. 
III, 2). 36. Fragment środkowej części naczynia z ornamentem linii 
rytych, układających się w nieregularną kratkę; powierzchnie brunat
ne szorstkie; domieszka tłucznia kamiennego i ceramicznego (tabl. 
III, 3). 37. Brzegowy fragment naczynia; powierzchnie ciemnobrunat
ne, szorstkie; domieszka tłucznia kamiennego i miki (tabl. III, 4). 38. 
Brzegowy fragment naczynia; powierzchnie brunatne, dość gładkie; 
domieszka tłucznia kamiennego i ceramicznego oraz miki (tabl. LU, 5). 
39. 898 fragmentów ceramiki z różnych naczyń w tym: 2 fragmenty 
toczone na kole (1 brunatny i 1 „siwy”); 896 fragmentów lepionych 
ręcznie (43 fragmenty czernione, gładkie i 853 fragmenty brunatne 
i szarobrunatne o powierzchniach gładkich i szorstkich).

Obiekt 5 (ryc. 7)

Został odkryty na głębokości 0,50 m. Była to w przybliżeniu czwo
rokątna jama o wymiarach 3,10 x 2,80 m. Nieckowate wypełnisko 
o głębokości około 1 m stanowiła czarna, „tłusta” ziemia przecho
dząca dołem w warstwę brunatnoszarą. Całość była przesycona wę
glem drzewnym. Występowały też kości zwierzęce i polepa. Wzdłuż 
północnej krawędzi jamy zarejestrowano dołki posłupowe.
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Inwentarz:
Nie natrafiono na materiał zabytkowy, który byłby zametrykowa- 
ny jako pochodzący z jamy 5. Jest bardzo prawdopodobne, że zo
stał on przemieszany z opisanym powyżej z „jam 2-4” (był zbie
rany łącznie ze skupiska jam). Autorka badań podkreślała dużą 
ilość ceramiki w całym skupisku („jamy 2-5”), co dotyczy także 
i tego obiektu.

Obiekt 6 (ryc. 8)

Wyraźny zarys obiektu uchwycono na głębokości 1 m. Była to 
owalna jama o wymiarach 3,50 x 2,80 m. Nieckowate wypełnisko 
o głębokości 0.50 m stanowiła jednolita, brunatno-szara ziemia ze 
skupiskami węgla drzewnego. Wystąpiły ty pojedyncze grudki po
lepy i dość liczny materiał zabytkowy, koncentrujący się w północ
nej i wschodniej części obiektu.
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Rye. 6. Otalęż, si. 1, pow. Mielec, woj. podkarpackie. Rzut pozio
my i przekrój paleniska z obiektu „2 -  4” (oznaczenia jak 
na ryc. 3)

Abb. 6 .Otalęż, Fundst. 1, Kreis Mielec, Vorkarpaten -  Wojewod- 
schaft. OrundriB und Profile der Feuerstelle aus dem Objekt 
„2-4”. (Bezeichnungen wie auf Abb. 3)

Puc. 6. OTajiaioK, noB. Meaen, BoeB. TlojtKapnaTCKoe. rijrau h 
pa3pe3 ouara b oS^etcre «2-4» (oGosHaaenmi KaK na puc. 3)

Inwentarz:
1. Nóż żelazny, silnie skorodowany; zachowana długość: 8,2 cm 
(tabl. III, 9). 2. Przydenny fragment naczynia z częścią ucha, po
wierzchnie brunatne, szorstkie; domieszka tłucznia kamiennego 
i ceramicznego (tabl. Tli, 6). 3. Częściowo uszkodzona łyżka glinia
na; powierzchnie brunatne, lekko szorstkie; domieszka drobnego 
tłucznia kamiennego (tabl. III, 7). 4. Przydenny fragment naczynia 
o czernionych, błyszczących powierzchniach; domieszka małej ilo
ści piasku; średnica dna: 7 cm (tabl. III, 8). 5. Brzegowy fragment 
silnie profilowanego naczynia o czernionych, błyszczących po
wierzchniach; szyjka podkreślona z obydwu stron liniami rytymi; 
domieszka małej ilości piasku; średnica wylewu: 18,8 cm (tabl. III, 
10). 6. Fragment brzegowej części naczynia o wywiniętej krawędzi; 
powierzchnie brunatne, szorstkie; domieszka tłucznia kamiennego, 
ceramicznego i miki (tabl. III, 11). 7. Brzegowy fragment naczynia 
o wywiniętej krawędzi; powierzchnie dość szorstkie, brunatne; do
mieszka tłucznia kamiennego i ceramicznego; średnica wylewu: 
22 cm (tabl. III, 12). 8. Fragment górnej części naczynia z brzegiem 
zagiętym do środka; poniżej załomu ukośne, nieregularne linie ryte 
wykonane prawdopodobnie grzebieniem; górna część gładka, bru
natna; domieszka tłucznia kamiennego i ceramicznego (tabl. HI, 
13). 9. Fragment górnej części naczynia o lekko wywiniętym brze
gu; powierzchnie brunatne, szorstkie; domieszka tłucznia kamienne
go i ceramicznego (tabl. IV, 1). 10. Waleczkowate ucho o szarobru
natnych dość gładkich powierzchniach; domieszka grubego tłucznia 
kamiennego; ślady wtórnego przepalenia (tabl. IV, 2). 11. Fragment 
brzegu naczynia o czernionych, błyszczących powierzchniach; do
mieszka niewielkiej ilości miki (tabl. IV, 3). 12. Fragment górnej 
części naczynia o ciemnobrunatnych, szorstkich powierzchniach; 
domieszka dużej ilości tłucznia ceramicznego i kamiennego oraz 
miki (tabl. IV, 4). 13. Fragment górnej części naczynia o czernio
nych, błyszczących powierzchniach; załom poniżej krawędzi pod
kreślony poziomą linią rytą; domieszka miki i drobnego tłucznia

ceramicznego; średnica wylewu: 18,6 cm (tabl. IV, 5). 14. Fragmen
ty zrekonstruowanego naczynia -  silnie profilowanej wazy; poniżej 
załomu brzuśca poziome linie ryte: powierzchnie czernione, błysz
czące; domieszka miki i drobnego tłucznia ceramicznego; średnica 
wylewu: 16,4 cm; dna: 7,2 cm, wysokość: 14,8 cm (tabl. IV, 6). 15. 
Brzegowy fragment naczynia o błyszczących, czernionych po
wierzchniach; krawędź lekko ścięta; na brzuścu pozioma linia ryta; 
domieszka dużej ilości miki (tabl. IV, 7). 16. Brzegowy fragment 
naczynia o czernionych, matowych powierzchniach; domieszka bar
dzo dużej ilości miki (tabl. IV, 8). 17. Fragment górnej części naczy
nia o prawie prostych brzegach; powierzchnia brunatna, szorstka; 
domieszka tłucznia kamiennego, ceramicznego i miki; średnica wy
lewu: 16 cm (tabl. IV, 9). 18. Fragment brzegu naczynia o szarobru
natnych, szorstkich powierzchniach; domieszka dużej ilości tłucznia 
kamiennego i miki (tabl. IV, 10). 19. Fragment waleczkowatego, 
wtórnie przepalonego ucha (tabl. IV, 11). 20. Fragment dna uformo
wanego w kształcie nóżki; powierzchnie brunatne, ślady wtórnego 
przepalenia; średnica: 8 cm (tabl. IV, 12). 21. Fragment górnej czę
ści dwustożkowatego naczynia z brzegiem zagiętym do środka; po
wierzchnie jasnobrunatne, bardzo gładkie; domieszka miki i drobne
go tłucznia ceramicznego; średnica wylewu: 12 cm (tabl. TV, 13). 
22. Nóżka naczynia wtórnie przepalonego; średnica dna: 5,6 cm 
(tabl. IV, 14). 23. Fragment górnej części silnie profilowanej wazy 
o czernionych, błyszczących powierzchniach; domieszka miki i bar
dzo drobnego tłucznia kamiennego; średnica wylewu: 12 cm (tabl. 
V, 1). 24. Fragment brzegu naczynia o brunatnej, gładkiej ale nie
równej powierzchni; domieszka dużej ilości miki i tłucznia kamien
nego (tabl. V, 2). 25. Fragment górnej części naczynia o brunatnych, 
szorstkich powierzchniach; domieszka tłucznia kamiennego, cera
micznego i miki; średnica wylewu: 13 cm (tabl. V, 3). 26. Fragment 
środkowej części naczynia z poziomym żeberkiem ograniczonym 
dwiema liniami rytymi; powierzchnia czerniona, błyszcząca; mala 
ilość domieszki miki (tabl. V, 4). 27. 452 fragmenty ceramiki z róż
nych naczyń, w tym: 1 fragment toczony, „siwy” i 451 lepionych 
ręcznie ( 43 o czernionych, gładkich powierzchniach i 408 brunat
nych i szaróbrunatnych o powierzchniach gładkich i szorstkich).

Obiekt 7 (ryc. 9)

Na poziomie 0,80 m rysował się jako duża, owalna jama o wymia
rach 6,00 x 4,50 m. W jego południowo-wschodniej części zlokali
zowano palenisko, w przybliżeniu okrągłe o średnicy około 1,10 m. 
Kamienie jakie tam znaleziono, nie tworzyły jakiejś trwałej kon
strukcji. Zalegała tu jedynie warstwa węgla drzewnego, popiołu 
oraz fragmenty ceramiki. W przekroju palenisko miało nieckowaty 
kształt o miąższości około 0,20 m. Natomiast cały obiekt charakte
ryzuje wypełnisko intensywnie czarne, o miąższości 0,50 m, z bo
gatym materiałem zabytkowym, zalegającym dość równomiernie w 
całym obiekcie. Na głębokości 1,20-1,30 m zarejestrowano kilka 
nieregularnie rozmieszczonych dołków posłupowych.
Inwentarz:
1. Przęślik gliniany, dwuslożkowaty z niewielkimi zgrubieniami 
wokół jednego z otworów; powierzchnia czamoszara, gładka; brak 
wyraźnej domieszki; średnica: 3,6 cm, wysokość: 2,2 cm, średnica 
otworu: 0,6 cm (tabl. V, 8). 2. Przęślik gliniany, dwustożkowaty, o 
czarnych, matowych i gładkich powierzchniach; brak domieszki; 
średnica: 2,6 cm, wysokość: 2,2 cm, średnica otworu: 0,6 cm (tabl. 
V, 10). 3. Szpila kościana z główką w formie dwóch wałeczkowa- 
tych zgrubień; przekrój okrągły; dolna część odłamana; zachowana 
długość: 8,4 cm (tabl. VI, 8). 4. Nóż żelazny, skorodowany z obu
stronnie wyodrębnionym trzpieniem; długość: 12,6 cm (tabl. VIII, 
7). 5. Przęślik gliniany o soczewkowatym kształcie; powierzchnie 
brunatne, gładkie; domieszka niewielkiej ilości tłucznia kamienne
go; średnica: 3 cm, wysokość: 1,8 cm, średnica otworu: 0,4 cm
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Tabl. I. Otalęż, st. 1, pow. Mielec, woj. podkarpackie. Materia! zabytkowy z obiektu „2-4”
Taf. I. Otalęż, Fundst. 1, Kreis Mielec, Vorkarpaten -  Wojewodschaft. Fundmateriai aus dem Objekt „2-4”
Ta6ji. I. OTari3H>K, oob. Meaeu, BoeB. IIo/tKapnaTCKoe. BemeBofi MaTepnan H3 obteicra „2-4”
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Tabl. II. Otalęż, st. 1, pow. Mielec, woj. podkarpackie. Material zabytkowy z obiektu „2-4”
Taf. II. Otalęż, Fundst. 1, Kreis Mielec, Vorkarpaten -  Wojewodschaft. Fundmalerial aus dem Objekt „2-4”
Tabu. II. 0TaJi3H>K, noB. Meaeu, BoeB. IloflKapnaTCKoe. BeuteBOH MaTepuan H3 ooT>eicra „2-4”
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Tabl. III. Otałęż, st. 1, pow. Mielec, woj. podkarpackie. Materia! zabytkowy z obiektu „2-4” (1-5) i obiektu 6 (6-13.)
Taf. III. Otałęż, Fundst. 1, Kreis Mielec, Vorkarpaten -  Wojewodschaft. Fundmaterial aus dem Objekt „2-4” (1-5) und aus dem Objekt 

6 (6- 16)
TaoJi. III. OTaji3H)K, noB. MeJieu, BoeB. IIo/tKapnaTCKoe. BemeBOH MaTepuaji H3 oSteKTa „2-4” (1-5) h oSteKTa 6 (6-13)
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Rye. 7. Otalęż, st. 1, pow. Mielec, woj. podkarpackie. Rzut poziomy i przekroje obiektu 5 (oznaczenia jak na ryc. 3)
Abb. 7. Otalęż, Fundst. 1, Kreis Mielec, Vorkarpaten -  Wojewodschaft.GrundriB und Profile des Objekts 5. (Bezeichnungen wie auf Abb. 3) 
Puc. 7. OTamHDK, noB. Me;ieu. BoeB. flo/tKapnaTCKoe. fljiaii h pa3pe3 oóieicra 5 (o6o3HaHeHua KaK ua puc. 3)

(tabl. X, 2). 6. Kolankowaty uchwyt (?) gliniany o szarobrunatnych, 
gładkich powierzchniach; domieszka niewielkiej ilos'ei drobnego 
tłucznia kamiennego i ceramicznego (tabl. V, 5). 7. Fragment górnej 
częs'ci naczynia z brzegiem zagiętym do środka; powierzchnie bru
natne, gładkie; domieszka drobnego tłucznia kamiennego (tabl. V, 
6). 8. Uchwyt (?) gliniany, pusty wewnątrz; powierzchnie brunatne, 
gładkie; domieszka drobnego tłucznia kamiennego i ceramicznego 
(tabl. V, 7). 9. Fragment górnej części naczynia z poziomym żeber
kiem na największej wydętos'ci brzus'ca ograniczonym z obudwu 
stron liniami rytymi; powierzchnie czernione, błyszczące; domiesz
ka piasku i drobnego tłucznia ceramicznego (tabl. V, 9). 10. Nóżka 
naczynia z otworem w dnie; powierzchnie brunatne, gładkie; do

mieszka drobnego tłucznia kamiennego; s'lady wtórnego przepale
nia; s'rednica nóżki; 5 cm; s'rednica otworu: 1,4 cm (tabl. V, 11). 
11. Fragment pierścieniowatego dna, z naczynia toczonego na kole; 
powierzchnie siwe, brak domieszki (tabl. V, 12). 12. Górna częs'ć 
profilowanego naczynia o brunatnych, szorstkich powierzchniach; 
domieszka tłucznia kamiennego, ceramicznego i miki; s'lady wtór
nego przepalenia; średnica wylewu: 22,8 cm (tabl. V, 13). 13. Frag
ment przydennej części naczynia pokrytego głębokimi bruzdami 
ukośnymi i krzyżującymi się; powierzchnie brunatne, szorstkie; do
mieszka tłucznia kamiennego, ceramicznego i miki (tabl. V, 14). 
14. Fragment górnej części naczynia o lejkowatej formie; po
wierzchnie brunatne, szorstkie; domieszka tłucznia kamiennego, ce-
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Rye. 8. Otałęż, st. 1, pow. Mielec, woj. podkarpackie. Rzut poziomy i przekroje obiektu 6 (oznaczenia jak na ryc. 3)
Abb. 8. Otałęż, Fundst. 1, Kreis Mielec, Vorkarpaten -  Wojewodschaft. GrundriB und Profile des Objekts 6. (Bezeichnungen wie auf Abb. 3) 
Phc. 8. 0Tan'3H>K, noB. MeJieu, BoeB. Ilo^KapnaTCKoe. FIjiaH h pa3pe3 o6i>eKra 6 (o6o3uaueHna KaK na puc. 3)

ramicznego i miki; s;rednica wylewu: 19,4 cm (tabl. V, 15). 15. Frag
ment górnej części naczynia silnie profilowanego o powierzchniach 
asnobrunatnych, gładkich i błyszczących; domieszka niewielkiej 

ilości piasku (tabl. V, 16). 16. Fragment górnej części naczynia o 
~ardzo zniszczonej, pierwotnie czernionej powierzchni; brak wyraź
nej domieszki; średnica wylewu: 15,2 cm (tabl. VI, 1). 17. Naczy
nie wazowale o dwustożkowym brzuścu, lekko asymetryczne; po
wierzchnie brunatne, dość gładkie; domieszka tłucznia kamiennego 
. ceramicznego; średnica wylewu: 17 cm, wysokość: 10,2 cm, śred
nica dna: 7,4 cm (tabl. VI, 2). 18. Fragment naczynia o lejkowatym 
kształcie; powierzchnie brunatne, szorstkie; domieszka tłucznia ka
miennego; ślady wtórnego przepalenia; średnica wylewu: 18 cm, 
wysokość: 7,4 cm, średnica dna: 8 cm (tabl. VI, 3). 19. Fragment 
górnej części garnka o esowatym kształcie; powierzchnie brunatne, 
szorstkie; domieszka tłucznia kamiennego, ceramicznego i miki; 
średnica wylewu: 14,2 cm (tabl. VI, 4). 20. Półkulisty czerpak z lek
ko wywiniętym brzegiem; na krawędzi i na największej wydętości 
brzuśca rzędy dołeczków; powierzchnie brunatne, dość gładkie; do

mieszka drobnego tłucznia kamiennego i miki; średnica wylewu: 
9,4 cm, wysokość: 6,6 cm (tabl. VI, 5). 21. Fragment górnej części 
naczynia ze śladami wtórnego przepalenia; domieszka tłucznia ka
miennego; średnica wylewu: 16 cm (tabl. VI, 6). 22. Fragment gór
nej części szerokootworowego naczynia o lekko wyodrębnionej kra
wędzi; powierzchnie brunatne, błyszczące; duża domieszka miki 
oraz drobnego tłucznia ceramicznego i piasku; średnica wylewu: 
20 cm (tabl. VI, 7). 23. Brzegowy fragment naczynia o ciemnobru
natnych, błyszczących powierzchniach; nad załomem brzuśca po
zioma linia ryta; brak wyraźnej domieszki (tabl. VI, 9). 24. Brzego
wy fragment naczynia z krawędzią pokrytą ukośnymi nacięciami; 
powierzchnie brunatne, szorstkie, domieszka tłucznia kamiennego 
i ceramicznego; ślady wtórnego przepalenia (tabl. VI, 10). 25. Brze
gowy fragment naczynia o brunatnych, szorstkich powierzchniach; 
domieszka tłucznia kamiennego i miki (tabl. VI, 11). 26. Fragment 
górnej części cienkościennego naczynia o brzegach lekko nachylo
nych do środka; powierzchnie brunatne, gładkie, bardzo nierówne; 
brak wyraźnej domieszki (tabl. VI, 12). 27. Górna część silnie pro-
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Tabl. IV. Otałęż, st. 1, pow. Mielec , woj. podkarpackie. Material zabytkowy z obiektu 6
Taf. IV. Otałęż, Fundst. 1, Kreis Mielec, Vorkarpaten -  Wojewodschaft. Fundmaterial aus dem Objekt 6
Ta6n. IV. OramH/K, noB. Menen, BoeB. IloflKapnaTCKoe. BeuteBori MaTepnajr H3 od^erra  6
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Tabl. V. Otalęż, st. l.pow. Mielec, woj. podkarpackie. Materiał zabytkowy z obiektu 6 (1—4) i obiektu 7 (5—16)
Taf. V. Otalęż, Fundst. 1, Kreis Mielec, Vorkarpaten -  Wojewodschaft. Fundmaterial-aus dem Objekt 6 (1—4) und Objekt 7 (5-16) 
Taaa. V. OTaji3H>K, noB. Meneu, BoeB. IloztKapnaTCKoe. BemeBofi MaTepn&n: H3 oSbeicra 6 (1-4) n oGbeKTa 7 (5-16)
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Rye. 9. Otałęż, st. 1, pow. Mielec, woj. podkarpackie. Rzut poziomy i 
Abb. 9. Otałęż, Fundst. 1, Kreis Mielec, Vorkarpalen -  Wojewodschaft. 
Puc. 9. OTajnH>fc, noB. Menen, BoeB. nojtKapnatcKoe. TLiai! h paape3

przekroje obiektu 7 (oznaczenia jak na ryc. 3)
GrundriB und Profile des Objekls 7. (Bezeichnungen wie aul Abb. 3) 
o6i>eKTa 7 (o6o3iia4eiina KaK na puc. 3)
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Tabl. VI. Otalęż, st. 1, pow. Mielec, woj. podkarpackie. Material zabytkowy z obiektu 7
Taf. VI. Otalęż, Fundst. 1, Kreis Mielec, Vorkarpaten -  Wojewodschaft. Fundmaterial aus dem Objekt 7
Taóji. VI. OTajiaioK, noB. Meneu, BoeB. no^KapnaxcKoe. BeuteBOH MatepHaJi H3 oSteicra 7

103



0 5 cm

Tabl. VII. Otalęż, sl. 1, pow. Mielec, woj. podkarpackie. Material zabytkowy z obiektu 7
Tal'. VII. Otalęż, Fundst. 1, Kreis Mielec, Vorkarpaten Wojewodschaft. Fundmaterial aus dem Objekt 7
TabJi. VII. OTaJiarnK, noB. Me.aen, BoeB. IIoAKapnaTCKoe. BerneBori MaTepnan H3 ob-berra 7
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Tabl. VIII. Otalęż, st. 1, pow. mielec, woj. podkarpackie. Material zabytkowy z obiektu 7
Taf. VIII. Otalęż, Fundst. 1, Kreis Mielec, VorkarpatenWojewodschafl. Fundmaterial aus dem Objekt 7
Taoji. VIII. OxajiaiDK, noB. Mejien, BoeB. rio/iKapnaTCKoe. BeuteBoi-i MaTepHan H3 oGueicra 7
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Tabl. IX. Otałęż, st. 1, pow. Mielec, woj. podkarpackie. Materiał zabytkowy z obiektu 7
Taf. IX. Otałęż, Fundst. 1, Kreis Mielec, Vorkarpaten -  Wojewodschaft. Fundmaterial aus dem Objekt 7
Ta6n. IX. OTajiaiDK, noB. Mejien, BoeB. FIoAKapnaTCKoe. BeiueBOH MaTepriaJi H3 o(n,eKia 7
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Tabl. X. Otalęż, st. 1, pow. Mielec, woj. podkarpackie. Material zabytkowy z obiektu 7 (1-8), obiektu 8 (9), obiektu 9 (10, 11) i obiektu 
11 (12-16)

Taf. X. Otalęż, Fundst. 1, Kreis Mielec, Vorkarpaten -  Wojewodschaft. Fundmaterial aus dem Objekt 7 (1-8), Objekt 8 (9), Objekt 9(10, 
11), Objekt 11 (12-16)

Ta6ji. X. Ot3ji3h>k, noB. MeJien, BoeB. FIoAKapnaTCKoe. BemeBofi MaTepuaji H3 oGteicra 7 (1-8), o6i>eKTa 8 (9), o6i»eKTa 9 (10, 11) h 
o6t,eKTa 11 (12-16)
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O 1 m
i— ____________________ i

Ryc. 10. Otałęż, st. 1, pow. Mielec, woj. podkarpackie. Rzut poziomy i przekroje obiektu 8 (oznaczenia jak na ryc. 3)
Abb. 10. Otałęż, Fundst. 1, Kreis Mielec, Vorkarpaten -  Wojewodschaft. GrundriB und Profile des Objekts 8. (Bezeichnungen wie auf Abb. 3) 
Puc. 10. OraroiDK, noB. Meneu, BoeB. IIo/tKapnaTCKoe. flnan h paape3 oOteKTa 8 (o6o3HaHennfl KaK na puc. 3)

fiłowanej misy o czernionych, startych powierzchniach; domieszka 
miki i drobnego tłucznia ceramicznego; średnica wylewu: 19,4 cm 
(tabl. VII, 1). 28. Brzegowy fragment naczynia o prostej krawędzi; 
powierzchnie jasnobrunatne, szorstkie; domieszka tłucznia kamien
nego i miki (tabl. VII, 2). 29. Fragment górnej części garnka o eso- 
watym profilu; powierzchnie brunatne, szorstkie; domieszka tłucz
nia kamiennego, ceramicznego i miki; ślady wtórnego przepalenia; 
średnica wylewu: 15,2 cm (tabl. VII, 3). 30. Fragment brzegowy 
naczynia o lekko zgrubiałej krawędzi; powierzchnie jasnobrunatne, 
szorstkie; bardzo drobna domieszka tłucznia kamiennego, ceramicz
nego i miki (tabl. VII, 4). 31. Fragment pierścieniowatego dna 
naczynia; powierzchnie czernione, błyszczące; brak śladów do
mieszki; średnica dna: 4,2 cm (tabl. VII, 5). 32. Naczynie 
o lejkowatym kształcie; dno uformowane w stopkę; powierzchnie 
brunatne, szorstkie; domieszka tłucznia kamiennego; ślady wtórne
go przepalenia; średnica wylewu 16 cm, wysokość 7,2 cm; średnica 
dna: 5 cm (tabl. VII, 6). 33. Fragment górnej części garnka; po

wierzchnie brunatne, szorstkie; domieszka sporej ilości tłucznia ka
miennego i miki; średnica wylewu: 18,6 cm (tabl. VII, 7). 34. Gór
na część naczynia, zdobiona na największej wydętości brzuśca 
dwiema poziomymi liniami rytymi, poniżej grupy dwóch i trzech 
naprzemianlegle ułożonych pionowych linii rytych; powierzchnie 
czernione, błyszczące; domieszka malej ilości piasku; średnica wy
lewu: 14 cm (tabl, VII, 8). 35. Fragment górnej części profilowanej 
wazy o czernionych, mocno startych powierzchniach; brak domiesz
ki; średnica wylewu: 14 cm (tabl. VII, 9). 36. Fragment górnej czę
ści naczynia o silnie wywiniętym brzegu; szyjka dość gładka, bru
natna, poniżej chropowacona; domieszka tłucznia kamiennego 
i ceramicznego oraz miki; średnica wylewu: 16 cm (tabl. VIII, 1). 
37. Brzegowy fragment naczynia ze śladami po uchu; fragment 
wtórnie przepalony (tabl. VIII, 2). 38. Fragment górnej części na
czynia o prawie pionowej szyjce; powierzchnie brunatne, bardzo 
gładkie; mało drobnej domieszki tłucznia kamiennego i miki; śred
nica wylewu: 16 cm (tabl. VIII, 3). 39. Przydenny fragment naczy-
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Rye. 11. Otalęż, st. 1, pow. Mielec, woj. podkarpackie. Rzut poziomy i przekroje obiektu 9 (oznaczenia jak na ryc. 3)
-Abb. 11. Otalęż, Fundst. 1, Kreis Mielec, Vorkarpaten -  Wojewodschaft. GrundriB und Profile des Objekts 9. (Bezeichnungen wie auf Abb. 3) 
Pac. 11. Ot3ji3H5k, noB. Meaen, BoeB. floAKapnaTCKoe. TlJiaii a paape3 oSteicra 9 (o6o3iiaieiiHa KaK na pac. 3)

aia o brunatnych, szorstkich powierzchniach; domieszka tłucznia 
kamiennego i ceramicznego oraz miki; s'lady wtórnego przepalenia 
tabl. VIII, 4). 40. Fragment górnej części naczynia o smuklej szyj

ce; powierzchnie brunatne, gładkie; domieszka dużej ilości drobne
go tłucznia kamiennego, ceramicznego i miki; średnica wylewu: 
30 cm (tabl. VIII, 5). 41. Fragment górnej części naczynia silnie 
profilowanego; załom podkreślony poziom:) linii) rytą; powierzch
nie jasnobrunatne, błyszczące; brak śladów domieszki (tabl. VIII, 6). 
-Z. Fragment górnej części naczynia o silnie wydętym brzuścu; po
wierzchnia ceglasta, szorstka; domieszka tłucznia kamiennego, ce
ramicznego i miki; średnica wylewu: 18 cm (tabl. VIII, 8). 43. Frag
ment górnej części cienkościennego naczynia o esowatym profilu; 
powierzchnie brunatne, szorstkie; domieszka drobnego tłucznia ka
miennego, ceramicznego i miki (tabl. VIII, 9). 44. Dno naczynia 
wraz z częścią przydenną, wtórnie przepalone; średnica dna: 7 cm 
tabl. VIII, 10). 45. Fragment górnej części naczynia z poziomym

rzędem płytkich dołków palcowych na szyjce; powierzchnie cegla- 
ste, szorstkie; domieszka tłucznia kamiennego i miki; średnica wy
lewu: 18,4 cm (tabl. IX, 1). 46. Górna część silnie profilowanej 
wazy; powierzchnie czernione, błyszczące; domieszka niewielkiej 
ilości piasku; średnica wylewu: 13 cm (tabl. IX, 2). 47. Fragmenta
rycznie zachowane naczynie o lejkowato rozchylonych ściankach 
i płaskim dnie; powierzchnie brunatne, gładkie; brak śladów wyraź
nej domieszki; średnica wylewu: 17 cm, wysokość: 6 cm, średnica 
dna: 5,4 cm (tabl. IX, 3). 48. Fragment naczynia z guzkiem pla
stycznym przewężonym w środku; powierzchnie brunatne, gładkie; 
domieszka tłucznia kamiennego, ceramicznego i miki (tabl. IX, 4). 
49. Fragment brzegu naczynia z dołkami palcowymi na krawędzi; 
powierzchnie brunatne, szorstkie; domieszka tłucznia kamiennego, 
ceramicznego i miki (tabl. IX, 5). 50. Fragment dolnej części naczy
nia z otworem w dnie; powierzchnie brunatne, szorstkie; domiesz
ka tłucznia kamiennego, ceramicznego i miki; średnica dna: 12 cm.
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I.........  I

Ryc. 12. Otalęż, st. 1, pow. Mielec, woj. podkarpackie. Rzut pozio
my i przekrój obiektu 10 (oznaczenia jak na ryc. 3)

Abb. 12. Otalęż, Fundst. 1, Kreis Mielec, Vorkarpaten -  Wojewod- 
schaft. GrundriB und Profile des Objekts 10. (Bezeichnun- 
gen wie auf Abb. 3)

Puc. 12. Ot3JI3h>k, noB. Meaen, BoeB. TIo^KapnarcKoe. ELuau h 
pa.3pe3 oóteKTa 10 (oGoaiiaueHHs KaK Ha pwc. 3)

średnica otworu: 2,8 cm (tabl. IX, 6). 51. Fragment dolnej części 
naczynia o prostym dnie; powierzchnie ciemnobrunatne, szorstkie; 
domieszka tłucznia kamiennego, ceramicznego i miki; średnica dna: 
10 cm (tabl. IX, 7). 52. Fragment brzegu naczynia z nasadą walecz- 
kowatego ucha; powierzchnia brunatna, szorstka; domieszka tłucz
nia kamiennego i miki; ślady wtórnego przepalenia (tabl. IX, 8). 
53. Fragment brzegu naczynia o brunatnych, dość gładkich ale bar
dzo nierównych powierzchniach; domieszka dużych bryłek tłucznia 
ceramicznego (tabl. IX, 9). 54. Fragment dna naczynia uformowa
nego w niewielką stopkę; powierzchnie brunatne, szorstkie; do
mieszka tłucznia kamiennego i miki; średnica dna: 7 cm (tabl. 
IX, 10). 55. Fragment górnej części naczynia o dość mocno wywi
niętym brzegu; powierzchnie czernione, gładkie, nierówne; do
mieszka tłucznia kamiennego i miki (tabl. X, 1). 56. Fragment gór
nej części naczynia z dwiema poziomymi liniami rytymi na naj
większej wydętości brzuśca; powierzchnie czernione, gładkie; brak 
śladów domieszki; średnica wylewu: 14 cm (tabl. X, 3). 57. Frag
ment środkowej części naczynia z poziomą listwą plastyczną, po
krytą ukośnymi nacięciami, wtórnie przepalony (tabl. X, 4). 
58. Fragment górnej części profilowanej wazy; powierzchnie czer
nione, bardzo zniszczone; domieszka malej ilości drobnego tłucznia 
kamiennego (?); średnica wylewu: 22 cm (tabl. X, 5). 59. Fragment 
górnej części profilowanego naczynia, załom brzuśca podkreślony 
poziomą linią rytą; powierzchnie ciemnobrunatne, gładkie; do
mieszka niewielkiej ilości tłucznia kamiennego, ceramicznego i 
miki (tabl. X, 6). 60. Fragment górnej części naczynia z krawędzią 
zdobioną nacięciami; powierzchnie brunatne, szorstkie; domieszka 
tłucznia kamiennego, ceramicznego i miki (tabl. X, 7). 61. Mały 
fragment środkowej części naczynia z ornamentem małych dolecz- 
ków i linii rytych; powierzchnie czernione, gładkie (tabl. X, 8). 
62. 1336 fragmentów ceramiki z różnych naczyń, w tym: 4 frag
menty toczone na kole (2 brunatne i 2 „siwe”) oraz 1332 fragmenty 
ceramiki lepionej ręcznie (120 czernionych, gładkich i błyszczących 
oraz 1212 brunatnych i szarobrunatnych, gładkich i szorstkich).

Obiekt 8 (ryc. 10)

Został odkryty na poziomie 0,40 m. Była to prawie okrągła jama 
o średnicy około 3,50 m i wypełnisku nieckowatym, sięgającym do 
głębokości 0,30 m. Stanowiła je intensywnie czarna ziemia, przesy
cona węglem drzewnym, bryłkami polepy i nielicznym materiałem 
ceramicznym.
Inwentarz:
1. 36 fragmentów ceramiki z różnych naczyń lepionych ręcznie, 
w tym: 8 fragmentów o czernionych, gładkich powierzchniach i 28 
o powierzchniach brunatnych i szarobrunatnych, szorstkich i gład
kich.

Obiekt 9 (ryc. 11)

Został odkryty na poziomie 0,60 m. Byl to nieregularny owal o wy
miarach 4,00 x 3,10 m (zachodnia część obiektu nie została zbada
na). Wypelnisko nieckowate o nieregularnym dnie sięgało do głębo
kości 0,40 m. Stanowiła je ciemnobrunatna ziemia przechodząca 
dołem w czarną. Wystąpił tu bardzo nieliczny materiał zabytkowy. 
Inwentarz:
1. 7 fragmentów ceramiki z różnych naczyń, w tym: 1 fragment ce
ramiki siwej, toczonej na kole oraz 6 fragmentów z naczyń lepio
nych (2 czernione, gładkie i 4 brunatne, szorstkie)

Obiekt 10 (ryc. 12)

Został odkryty na poziomie 0,40 m, jako owalna, intensywnie cim- 
na plama o wymiarach 0,85 x 0,60 m. Posiadała ona nieckowate 
wypelnisko, sięgające do głębokości 0,25 m. W wypełnisku wystą
piły nieliczne fragmenty ceramiki.
Inwentarz;
1. 20 fragmentów ceramiki lepionej ręcznie, w tym: 3 fragmenty 
czernione, gładkie oraz 17 fragmentów brunatnych i szarobrunat
nych o powierzchniach gładkich i szorstkich.

Obiekt 11 (ryc. 13)

Na poziomie 0,80 m miał dość nieregularny kształt o wymiarach 
ok. 5 x 4  m. W płd.-wsch. części obiektu znajdowało się ralenisko 
(0,80 x 1,20 m) zbudowane z kilku luźnych kamieni, które tkwiły 
w intensywnie czarnej ziemi przesyconej węglem drzewnym i poje- 
dyńczymi bryłkami polepy. Wypelnisko całego obiektu miało 
w przybliżeniu nieckowaty kształt o nierównym dnie. średnia miąż
szość wynosiła ok. 0,5 m. Dołem, zalegała tu warstwa ciemnobru
natnej, dość zbitej ziemi, która górą przechodziła w v. arstwę inten
sywnie czarną z materiałem zabytkowym. Zarejestrowany dół po- 
słupowy miał głębokość 0,60 m i średnicę ok. 0,40 m.
Inwentarz:
1. Zapinka żelazna o taśmowatym, masywnym kabinka: sprężyna 
z dolną cięciwą; długość: 7 cm (tabl. X, 15). 2. Przę-i:.< gliniany 
z głębokim dołkiem przy jednym z biegunów co nadue mu raisecz- 
kowatą formę; powierzchnia jasnobrunatna, lekko szorstka; mała 
domieszka piasku; maksymalna średnica: 2,2 cm. % sokcść: 1,2 cm 
(tabl. X, 13). 3. Przęślik gliniany z niewielkimi zagieb:eniami przy 
biegunach; powierzchnia brunatna, gładka; mała dcm:rs/*ca piasku; 
średnica: 3,2 cm, wysokość: 1,2 cm (tabl. XI. 2 -  Nóż zełazny, 
skorodowany o dwustronnie wyodrębnionym trzrieziu: zachowana 
długość: 10 cm (tabl. XI, 4). 5. Denar rzymski częściowo uszkodzo
ny (ryc. 14a). 6. Fragment górnej części naczyna z kra .sędzią po
krytą nacięciami; w miejscu przejścia szyjki w brzusiec rząd dołków 
palcowych; powierzchnie brunatnoceglaste: barćz duża domieszka 
tłucznia kamiennego i ceramicznego oraz mik; u mskacn (tabl. 
X, 14). 7. Fragment pustej nóżki naczynia z w adeem u zasady: po
wierzchnie czernione, błyszczące; mała domieszka - s-ednica 
nóżki: 6,8 cm (tabl. X, 16). 8. Czerpak z półkułistym dnem, lekko
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Rye. 13. Otałęż, st. 1, pow. Mielec, woj. podkarpackie. Rzut poziomy i przekroje obiektu 11 (oznaczenia jak na ryc. 3)
Abb. 13. Otałęż, Fundst. 1, Kreis Mielec, Vorkarpaten -  Wojewodschaft. GrundriB und Profile des Objekts 11. (Bezeichnungen wie auf Abb. 3) 
Pac. 13. Ot3ji3h>k, noB. Meneu, BoeB. no/ucapnaTCKoe. flnaii u paape3 oGtetcra 11 (o6o3iiaHeiiHH KaK na puc. 3)

asymetryczny, powierzchnie brunatne, gładkie; domieszka tłucznia 
kamiennego, pojedyncze ziarna wystają na powierzchnię; s'rednica 
wylewu: 7,8 cm, wysokość: 3,4 cm (tabl. XT, 1). 9. 75 fragmentów 
ceramiki lepionej ręcznie, w tym: 3 fragmenty czernione gładkie i 
“2 fragmenty brunatne i szarobrunatne o powierzchniach brunat
nych i szarobrunatnych.

Obiekt 12 (ryc. 15)

Była to prawie okrągła jama o średnicy około 2,00 m. Nieckowate 
wypelnisko, sięgające do głębokości 0,40 m stanowiła brunatnosza- 
ra ziemia z węgielkami drzewnymi i polepą oraz nielicznym mate
riałem ceramicznym. W dolnej części wypelnisko miało barwę 
ciemnobrunatną.
Inwentarz:
1. Fragment górnej części naczynia o czernionych, błyszczących 
powierzchniach z ornamentem łamanej linii rytej, tworzącej trójką- 
:y wypełnione małymi dołeczkami; brak intencjonalnej domieszki 
schudzającej; średnica wylewu: 10,4 cm (tabl. XI, 3). 2. 100 frag

mentów ceramiki z różnych naczyń, w tym: 1 fragment toczonej na 
kole ceramiki siwej i 99 fragmentów naczyń lepionych ręcznie (7 o 
czernionych, gładkich powierzchniach i 92 o powierzchniach bru
natnych i brunatnoszarych, szorstkich i gładkich).

Obiekt 13 (ryc. 16)

Uchwycony na głębokości 0,70 m miał kształt w przybliżeniu owal
nej jamy o wymiarach 1,60 x 1,40 m. Jego nieckowate wypelnisko
0 miąższości do 0,40 cm, stanowiła prawie czarna ziemia z dużą ilo
ścią polepy, węgli drzewnych i kości.
Inwentarz:
1. Fragment dna, lekko wyodrębnionego, toczonego na kole; po
wierzchnie siwe; brak śladów domieszki (tabl. XI, 5). 2. Przydenny 
fragment naczynia o ceglastej, bardzo szorstkiej powierzchni; do
mieszka drobnego tłucznia kamiennego, ceramicznego i miki; śred
nica dna: 8 cm (tabl. XI, 7). 3. 57 fragmentów ceramiki z różnych 
naczyń, lepionych ręcznie o brunatnych i szarobrunatnych, gładkich
1 szorstkich powierzchniach.



Ryc. 14. Otalęż, st. 1, pow. Mielec, woj. podkarpackie. Monety 
rzymskie: a -  denar republikański z obiektu nr 11; b -  de
nar republikański -  ar 6; c -denar republikański z obiektu 
nr 17; d -  denar republikański -  ar 66 {Fot. A. Hadała) 

Abb. 14. Otalęż, Fundst. 1. Kreis Mielec, Vorkarpaten -  Wojewod- 
schaft. Romische Miinzen: a -  republikanischer Denar aus 
dem Objekt 11: b -  republikanischer Denar -  das 6. Ar; c
-  republikanischer Denar aus dem Objekt 17, d -  republi
kanischer Denar -  das 26. Ar {Fot. A. biadała)

Phc. 14. OTamnjK, noB. Menep, BoeB. ITo;tKapnaTCKoe. PuMCKHe 
MOHemi: a -  pecny6jiHKaHCKHii /lenapnu na odi.eKTa 11; b
-  pecnySjiHKatrcKHH rtenapun H3 apa 6; c -  pecriyGnti- 
KancKHH „nenapHH H3 oóteicra 17; d -  pecnySjTHKancKHH 
rteHapriH H3 apa 66 (&om. A. Podana)

Obiekt 14 (ryc. 17)

Była to niewielka jama o nieregularnym kształcie (wymiary: 
1,80 x 2,00 m) z paleniskiem w części środkowej. Nieckowate wy- 
pelnisko stanowiła ciemnobrunatna ziemia, w obrębie paleniska sil
nie zbita, przemieszana z popiołem i węglem drzewnym. Wystąpiło 
tu również kilka drobnych kamieni oraz kości zwierzęce i fragmen
ty ceramiki.
Inwentarz:
1. Fragment przęślika glinianego z ornamentem strefowym łamanej 
linii rytej i delikatnych doleczków; powierzchnie brunatne, szorst
kie; domieszka piasku; średnica: 4,4 cm (tabl. XI, 6). 2. Fragment 
naczynia sitowatego; otwory o różnej średnicy ułożone nieregular
nie; powierzchnia brunatna, dość gładka; domieszka drobnego 
tłucznia kamiennego i ceramicznego (tabl. XI, 10). 3. 36 fragmen
tów ceramiki z różnych naczyń lepionych ręcznie o powierzchniach 
brunatnych i szarobrunatnych, gładkich i szorstkich.

Ryc. 15. Otalęż, st. 1, pow. Mielec, woj. podkarpackie. Rzut pozio
my i przekroje obiektu 12 (oznaczenia jak na ryc. 3)

Abb. 15. Otalęż, Fundst. 1, Kreis Mielec, Vorkarpaten -  Wojewod- 
schaft. GnindriB und Profile des Objekts 12. (Bezeichnun- 
gen wie auf Abb. 3)

Phc. 15. OrajiiiDK, noB. Menen, BoeB. flojtKapnaTCKoe. ITnan h 
pa3pe3 oóteKTa 12 (oSosnanerma Katc na puc. 3)

Obiekt 15 (ryc. 18a)

Na głębokości 1,00 m była to owalna jama o wymiarach 5,10 x 
2,10 m i brunatnoszarym wypełnisku. Nie dysponujemy niestety 
cięciami profilowymi obiektu. Według dziennika badań dno uchwy
cono na głębokości „1,78 m od poziomu 0”. Najwięcej materiału za
bytkowego wystąpiło w warstwach 0,40-0,60 i 0,60-0,80 m. 
Inwentarz:
1. 166 fragmentów ceramiki z różnych naczyń lepionych ręcznie, 
w tym: 2 fragmenty czernione, gładkie i 164 o powierzchniach bru
natnych i szarobrunatnych, gładkich i szorstkich.

Obiekt 16 (ryc. 18b)

Dysponujemy jedynie rzutem poziomym obiektu na głębokości 1 m. 
Jest to niewielka, okrągła jama o średnicy ok. 1,20 m. Wystąpiła na 
granicy arów 66 i 65. Opis zawarty w dzienniku badań dotyczy czę
ści położonej w obrębie ara 66. Czytamy tam, że obiekt zanika na 
głębokości 1,20 m (od powierzchni ?), a wypelnisko stanowi silnie 
zbita, brunatnoszara ziemia z nielicznym materiałem zabytkowym. 
Inwentarz:
1. Sprzączka żelazna, dwudzielna o półowalnej ramie; długość: 4,8 cm, 
długość kolca: ok. 2,6 cm (tabl. XI, 9). 2. Fragment glinianego cię
żarka tkackiego w formie ściętego stożka o okrągłej (?) podstawie 
z trzema dołkami na szczycie; powierzchnia jasnobrunatna, dość 
gładka; domieszka piasku; zachowana długość: ok. 8,8 cm (tabl. XI, 8). 
3. Fragment górnej części naczynia o dwustożkowatym brzuścu; 
krawędź pokryta ukośnymi nacięciami; na brzuścu dwa dołki palco
we; powierzchnia brunatna, szorstka; domieszka tłucznia kamienne
go i ceramicznego; ślady wtórnego przepalenia; średnica wylewu: 
9,6 cm (tabl. XI, 12). 4. 14 drobnych, małocharakterystycznych 
fragmentów naczyń lepionych ręcznie, w tym 1 fragment naczynia 
o błyszczących, czernionych powierzchniach, 12 fragmentów o ce- 
glastobrunatnych, szorstkich powierzchniach i 1 fragment naczynia 
o brunatnej, szorstkiej powierzchni.
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Rye. 16. Otałęż, st. 1, pow. Mielec, woj. podkarpackie. Rzut pozio
my i przekrój obiektu 13 (oznaczenia jak na ryc. 3)

Abb. 16. Otałęż, Fundst. 1, Kreis Mielec, Vorkarpaten -  Wojewod- 
schaft. GrundriB und Profile des Objekts 13. (Bezeichnun- 
gen wie auf Abb. 3)

Pac. 16. OrajratoK, noB. MeJTeu. BoeB. PIo/tKapnaTCKoe. IfijiaH u 
pa3pes oGi.eicra 13 (ooo3HaHenna KaK na puc. 3)

Obiekty 17 i 18 (Ryc. 19)

Na głębokości 1 m rysowały się jako dwie połączone ze sobą jamy 
o nieregularnym kształcie. 0,10 m niżej stanowiły już oddzielne 
obiekty o wymiarach: nr 17 -  2 x 1,60 m, nr I 8 -  1,20 x 1,10 m. 
Obydwa posiadały nieckowate wypełniska o miąższości od 0,40- 
X70 m. Brunatnoszara ziemia w górnych partiach obiektów prze
chodziła dołem w intensywnie czarną, dość zbitą, przesyconą wę
glem drzewnym. W tej warstwie, w każdym z obiektów zlokalizo
wano paleniska zbudowane z silnie przepalonych otoczaków. 
Materiał zabytkowy z obu jam zbierany był łącznie.
Inwentarz:
-. Denar rzymski ząbkowany (ryc. 14c). 2. Doniczkowate naczynie 
z wywiniętym brzegiem; powierzchnie brunaLne, szorstkie; mała do
mieszka drobnego tłucznia kamiennego i ceramicznego oraz miki; 
mednica wylewu: 15,6 cm, wysokość: 11,4 cm, średnica dna: 8,8 cm 
tabL XI, 13). 3. 68 fragmentów naczyń lepionych ręcznie o brunal- 

zoceglastych i brunatnych szorstkich powierzchniach.

Obiekt 19 (ryc. 20)

Pełny zarys obiektu uchwycono na głębokości 1,00 m. Miał on 
kształt owalny o wymiarach około 4,00 x 3,20 m. Wypełnisko było 
nieckowate, intensywnie czarne, o miąższości około 0,40 m. 
Inwentarz:
1. Czworościenna osełka kamienna z wyraźnymi śladami używania; 
długość: 8,8 cm (tabl. XII, 4). 2. fragment środkowej części naczy
nia z ornamentem meandrowym, powyżej poziome żeberko z uko
śnymi nacięciami; powierzchnie czernione, błyszczące; domieszka 
niewielkiej ilości piasku (tabl. X, 11). 3. Fragment brzegowej czę
ści naczynia toczonego na kole z poziomymi bruzdami powstałymi 
■v czasie formowania naczynia; powierzchnie ciemnoszare, bardzo 
zniszczone; brak śladów domieszki; średnica wylewu: 19,2 cm (tabl.
XI. 15). 4. Waza łagodnie profilowana z wyodrębnionym dnem;

Ryc. 17. Otałęż, st 1, pow. Mielec, woj. podkarpackie. Rzut pozio
my i przekrój obiektu 14 (oznaczenia jak na ryc. 3)

Abb. 17. Otałęż, Fundst. 1, Kreis Mielec, Vorkarpaten -  Wojewod- 
schaft. GrundriB und Profile des Objekts 14. (Bezeichnun- 
gen wie auf Abb. 3)

Puc. 17. OTaji3H>K, noB. MeJien, B o e B . ITo/tKapnaTCKOe. njian u 
pa3pe3 oóteKTa 14 (o6o3nauenn5i tcaic Ha puc. 3)

powierzchnie brunatne, szorstkie; domieszka tłucznia kamiennego, 
ceramicznego i miki; średnica wylewu: 20 cm; dna: 10 cm, wyso
kość: 13 cm (tabl. XII, 1). 5. Fragment górnej części naczynia z uko
śnie nacinaną krawędzią; powierzchnie brunatne, szorstkie; do
mieszka tłucznia kamiennego i miki; średnica wylewu: 9 cm (tabl.
XII, 2). 6. Fragment brzegowej części wazy (?) silnie profilowanej; 
powierzchnie czarne, matowe; w domieszce dużo drobnego tłucznia 
kamiennego i miki (tabl. XII, 3). 7. Pokrywka gliniana, okrągła 
z kołnierzem do wpuszczania i waleczkowatym uchwytem (odłama
ny); powierzchnie brunatne, szorstkie; średnica: 19,4 cm, wysokość: 
3 cm (tabl. XII. 5). 8. Przydenny fragment naczynia; powierzchnia 
zewnętrzna pokryta tuż przy dnie pionowymi bruzdami, wykonany
mi grzebieniem, dołem gładka; domieszka tłucznia kamiennego, ce
ramicznego i miki; średnica dna: 12,6 cm (tabl. XII, 6). 9. 409 frag
mentów ceramiki z różnych naczyń lepionych ręcznie, w tym 3 frag
menty ceramiki czernionej, gładkiej i 406 fragmentów brunatnych 
i szarobrunatnych, gładkich i szorstkich.

Obiekt 20 (ryc. 21a)

Na głębokości 1,00 m rysował się jako niewielka, brunatnoszara 
plama o średnicy około 1,60 m. Brak jest dokumentacji cięć profi
lowych.
Inwentarz:
1. Przęślik gliniany, dwustożkowaty z poziomą linią rytą na naj
większym obwodzie; przy biegunach niewielkie wgłębienia; po
wierzchnia brunatna, dość gładka; mała ilość domieszki drobnego 
tłucznia kamiennego; średnica: 3,4 cm, wysokość: 2,6 cm (tabl.
XIII, 5). 2. Fragment górnej części naczynia z brzegiem zagiętym do 
środka; powierzchnie brunatne, gładkie; domieszka drobnego tłucz
nia kamiennego; średnica wylewu: 12,2 cm (tabl. XIII, 1). 3. Frag
ment środkowej części naczynia z ornamentem układających się
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Ryc. 18. Otalęż, st. 1, pow. Mielec, woj. podkarpackie, a -  rzut poziomy obiektu 15, b -  rzut poziomy obiektu 16 (oznaczenia jak na 
ryc. 3)

Abb. 18. Otalęż, Fundst. 1, Kreis Mielec, Vorkarpaten -  Wojewodschaft. GrundriB und Profile des Objekts 16. (Bezeichnunaen wie auf 
Abb. 3)

Phc. 18. OTaji3H)K, noB. MeJiep, BoeB. IloflKapnaTCKoe, a -  nJian ofitetora 15, b -  nnaH ofi^eKTa 16 (o6o3naueHHfl KaK na puc. 3)

w formie kratki, dos'd szerokich, a płytkich linii rytych, powierzch
nie brunatne, szorstka; domieszka tłucznia kamiennego, ceramicz
nego i miki (tabl. XIII, 2). 4. Fragment s'rodkowej części naczynia 
sitowatego; powierzchnia jasnobrunatna, szorstka; domieszka tłucz
nia kamiennego, ceramicznego i miki (tabl. XIII, 3). 5. Brzegowy 
fragment niewielkiego naczynia o brunatnych, gładkich ale nierów
nych powierzchniach; domieszka tłucznia kamiennego, ceramiczne
go i miki; s'rednica wylewu: 7 cm (tabl. XIII, 4). 6. 115 fragmentów 
ceramiki lepionej ręcznie, w tym 1 fragment czerniony, gładki i 114 
fragmentów o powierzchniach szarobrunatnych i brunatnych, gład
kich i szorstkich.

Obiekt 21 (ryc. 21b)

Było to niewielkie, nieregularne zaciemnienie (około 1,60 m dlugo- 
s'ci), zlokalizowane na głębokos'ci 1,00 m w narożniku działki c, 
ćwiartki A ara 67. Obiekt wyraźnie kontynuuje się w sąsiednich 
działkach, jednak nie byl tam eksplorowany. Brak jest przy tym do
kumentacji cięć profilowych. W czarnym wypelnisku wystąpiły je
dynie drobne i nieliczne fragmenty naczyń.
Inwentarz:
1. 28 fragmentów ceramiki lepionej, szarobrunatnej i brunatnej 
o gładkich i szorstkich powierzchniach.

Obiekt 22 (ryc. 21c)

Zbliżony kształtem i wielkością do opisywanego powyżej obiektu 
21. Również przebadany w niewielkiej częs'ci (około 1/4 calos'ci). 
Brak rzutów pionowych.
Inwentarz:
1. 4 fragmenty ceramiki o brunatnych, szorstkich powierzchniach. 

Obiekt 23 (ryc. 22)

Został częs'ciowo zniszczony. Na głębokos'ci 0,40 m rysował się 
jako owalne zaciemnienie o wymiarach 6,00 x 3,40 m. Nieckowate 
wypełnisko o miąższości około 0,60 m stanowiła ciemnobrunatna, 
„zbita”, ziemia z węglem drzewnym, polepą, kośćmi i fragmentami 
naczyń. Zlokalizowano także 6 dołków posłupowych, układających 
się w rzędach po 3.
Inwentarz:
1. Przęślik gliniany, częściowo uszkodzony o szpulowatym kształ
cie; powierzchnia czarna, szorstka; dużo domieszki miki i drobnego 
tłucznia kamiennego; średnica: 3,4 cm, wysokość: 2,8 cm (tabl. XV, 
4). 2. Przęślik gliniany, dwustożkowaty; powierzchnie ceglastobru- 
natne, szorstkie; domieszka miki i drobnego tłucznia kamiennego; 
średnica: 3 cm; wysokość: 2,4 cm (tabl. XVI, 9). 3. Fragment glinia
nego ucha naczynia w formie lekko spłaszczonego wałka; po-
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Tibi. XI. Otałęż, st. 1, pow. Mielec, woj. podkarpackie. Material zabytkowy z obiektu 11 (1,2, 4), obiektu 12 (3), obiektu 13 (5, 7), obiektu 
14 (6, 10), obiektu 16 (8, 9, 12), obiektu 17 (13) i obiektu 19 (11-14)

TiT XI. Otałęż, Fundst. 1, Kreis Mielec, Vorkarpaten -  Wojewodschaft. Fundmaterial aus dem Objekt 11 (1, 2, 4), Objekt 12 (3), Objekt 
13 (5, 7), Objekt 14 (6, 10), Objekt 16 (8, 9, 12), Objekt 17 (13), Objekt 19 (11-14)

~aoa. XI. OTarDHJK, noB. Mejieu, BoeB. FloflKapnaTCKoe. BemeBoti MaTepuajf H3 oGteiera 11 (1, 2, 4), o6i.eKTa 12 (3), o6T.eicra 13 (5, 7), 
o6i.eKTa 14 (6, 10), oGietcra 16 (8, 9, 12), obteKTa 17 (13) h ob^eKTa 19 (11-14)
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Tabl. XII. Otalęż, st. 1, pow. Mielec, woj. podkarpackie. Material zabytkowy z obiektu 19
Taf. XII. Otalęż, Fundst. 1, Kreis Mielec, Vorkarpaten Wojewodschaft. Fundmaterial aus dem Objekt 19
TaSji. XII.OTaji3H5K, noB. MeJien, BoeB. IIoaKapnaTCKoe. BerneBori MaTepuaJi H3 ofoeKTa 19
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100 cm

Ryc. 19. Otałęż, st. 1, pow. Mielec, woj. podkarpackie, a -  rzut poziomy i przekroje obiektu 17, b — rzut poziomy i przekroje obiektu 18 
(oznaczenia jak na ryc. 3)

Abb. 19. Otałęż, Fundst. 1, Kreis Mielec, Vorkarpaten -  Wojewodschaft. a -  GrundriB und Profile des Objekts 17, b -  GrundriB und Pro
file des Objekts 18. (Rezeichnungen wie auf Abb. 3)

?hc. 19. OTamiDK, noB. Meneit, BoeB. Ilo^KapnaTCKoe, a -  rwaii h paape3 oG-beicra 17, b -  nnan n pa3pe3 oG-beicra 18 (o6o3iiaHeiiHfl KaK 
Ha pHC. 3 )

:erzchnie brunatnoszare, gładkie; domieszka tłucznia kamiennego 
miki (tabl. XIII, 6). 4. Fragment górnej części naczynia o dość 

mocno wywiniętym brzegu; powierzchnie ceglastobrunatne, szorst
kie; domieszka dużej ilości tłucznia kamiennego, ceramicznego 
. miki (tabl. XIII, 7). 5. Mały fragment górnej części naczynia silnie 
profilowanego; powierzchnie czernione, gładkie; domieszka nie- 

ielkiej ilości tłucznia kamiennego i ceramicznego (tabl. XIII, 8). 
~ Fragment górnej części naczynia; powierzchnie czarne, szorstkie; 
domieszka dużej ilości tłucznia kamiennego (tabl. XIII, 9). 7. Frag
ment przydennej części naczynia z wyodrębnionym dnem; 
powierzchnia zewnętrzna brunatna, chropowacona, wewnętrzna 
szorstka; domieszka tłucznia kamiennego i miki (tabl. XIII, 10). 
' .  Fragment przydennej części naczynia; powierzchnie szarobrunat
ne, szorstkie; domieszka drobnego tłucznia kamiennego (tabl. XIII, 
1 i ). 9. Fragment brzegowej części naczynia; powierzchnie brunat
ne, szorstkie; domieszka dużej ilości tłucznia kamiennego, cera
micznego i miki (tabl. XIII, 12). 10. Fragment brzegowej części na
czynia; powierzchnie cegalstobrunatne, bardzo szorstkie; duża ilość 
nomieszki tłucznia kamiennego, ceramicznego i miki (tabl. XIII, 
1 3 ). 11. Fragment taśmowatego ucha; powierzchnie brunatne, gład
kie; domieszka niewielkiej ilości tłucznia kamiennego (tabl. XIII, 
-). 12. Fragment górnej części naczynia o prawie prostym brzegu; 

"owierzchnie brunatne, dość gładkie; domieszka tłucznia kamienne
go i ceramicznego (tabl. XIII, 15). 13. Fragment gónej części naczy

nia; powierzchnie brunatne, szorstkie; domieszka miki, tłucznia ka
miennego i ceramicznego (tabl. XIII, 16). 14. Fragment pustej nóż
ki naczynia; powierzchnia brunatna, gładka; niewielka ilość do
mieszki drobnego tłucznia kamiennego, ceramicznego i miki (tabl.
XIII, 17). 15. Lekko wyodrębnione dno naczynia o czernionych, 
gładkich powierzchniach; domieszka dużej ilości miki i mniejszej 
drobnego tłucznia kamiennego; średnica dna: 8,4 cm (tabl. XIII, 
18). 16. Fragment pokrywki; powierzchnie brunatne, szorstkie; do
mieszka tłucznia ceramicznego (tabl. XIII, 19). 17. Brzegowy frag
ment naczynia o lekko wywiniętej krawędzi; powierzchnie brunat
ne, szorstkie, nierówne; domieszka tłucznia kamiennego, głównie 
pojedynczych, grubych ziaren (tabl. XIV, 1). 18. Fragment górnej 
części naczynia o prawie prostym brzegu; powierzchnie brunatne, 
gładkie; domieszka tłucznia kamienengo, ceramicznego i miki (tabl.
XIV, 2). 19. Fragment górnej części naczynia o silnie wywiniętym 
brzegu; powierzchnie brunatne, gładkie; domieszka drobnego tłucz
nia kamiennego i ceramicznego (tabl. XIV, 3). 20. Fragment dna 
naczynia, powierzchnie brunatne, szorstkie; domieszka tłucznia ka
miennego i miki; średnica: 10,2 cm (tabl. XIV, 4). 21. Fragment do- 
niczkowatego naczynia o ceglastobrunatnych, nierównych po
wierzchniach; domieszka grubego tłucznia kamiennego i ceramicz
nego (tabl. XIV, 5). 22. Fragment brzegu naczynia; powierzchnie 
szarobrunatne, gładkie; duża domieszka tłucznia kamiennego i cera
micznego (tabl. XIV, 6). 23. Fragment górnej części garnka o eso-
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Ryc. 20. Otalęż, st 1, pow. Mielec, woj. podkarpackie. Rzut poziomy i przekroje obiektu 19
Abb. 20. Otalęż, Fundst. 1, Kreis Mielec, Vorkarpaten -  Wojewodschaft. GrundriB und Profile des Objekts 19
Phc. 20. OTaji3H>K, non. Meneu, BoeB. ElojiKapnaTCKoe. ELnaH h pa3pe3 o6i.eKTa 19

watym profilu; powierzchnie brunatne, gładkie; duża domieszka 
tłucznia kamiennego i ceramicznego oraz miki; s'rednica wylewu: 
23 cm (tabl. XIV, 7). 24. Mały fragment środkowej części naczynia 
z ornamentem małych doleczków i linii rytych; powierzchnie czer
nione, błyszczące; mała domieszka miki (tabl. XIV, 8). 25. Trzy 
fragmenty brzegów różnych naczyń o brunatnych gładkich po
wierzchniach; domieszka tłucznia kamiennego i miki (tabl. XIV, 9, 
10, 11). 26. Fragment górnej części naczynia; powierzchnie cegla- 
stobrunatne, gładkie; duża domieszka tłucznia kamiennego (tabl. 
XIV, 12). 27. Fragment górnej części naczynia wazowatego, silnie 
profilowanego; powierzchnie brunalnoszare, gładkie; duża domiesz
ka miki i drobnego tłucznia kamiennego; średnica wylewu: 20,6 cm 
(tabl. XIV, 13). 28. Brzegowy fragment lekko profilowanego naczy
nia; powierzchnie brunatne, gładkie, domieszka tłucznia i miki; 
średnica wylewu: 10,4 cm (tabl. XIV, 14). 29. Fragment górnej czę
ści szerokootworowego naczynia; powierzchnie brunatnoszare, ze
wnętrzna ze śladami wygładzania; domieszka tłucznia, szamotu 
i miki; średnica wylewu: 32 cm (tabl. XV, 1). 30. Fragment brzego
wej części naczynia; powierzchnie brunatne, szorstkie; domieszka 
tłucznia kamiennego i miki (tabl. XV, 2). 31. Fragment brzegowej 
części naczynia o jasnobrunatnych, gładkich powierzchniach; do

mieszka tłucznia kamiennego i miki (tabl. XV, 3). 32. Fragment gór
nej części naczynia o nieznacznie wychylonej krawędzi; powierzch
nie brunatne, gładkie; domieszka tłucznia i miki (tabl. XV, 5).
33. Fragment górnej części naczynia z krawędzią zdobioną dołkami 
palcowymi; powierzchnie ciemnobrunatne, nierówne; domieszka 
dużej ilości tłucznia kamiennego oraz szamotu i miki (tabl. XV, 6).
34. Fragment górnej części naczynia o prawie prostym brzegu; po
wierzchnie czernione, gładkie; niewielka ilość domieszki tłucznia 
kamiennego i ceramicznego (tabl. XV, 7). 35. Fragment naczynia 
z ornamentem (?) podwójnych krzyżyków na obydwu czernionych, 
błyszczących powierzchniach; domieszka miki (tabl. XV, 8). 36. 
Fragment naczynia z poziomym żeberkiem plastycznym i ornamen
tem delikatnych doleczków w układzie krokwiowym; powierzchnie 
czernione, zewnętrzna błyszcząca; brak intencjonalnej domieszki 
(tabl. XV, 9). 37. Fragment górnej części naczynia o pogrubionej 
krawędzi; poniżej dołki paznokciowe; powierzchnie ciemnobrunat
ne, szorstkie; duża ilość domieszki miki i tłucznia kamiennego (tabl. 
XV, 10). 38. Fragment brzegowej części naczynia; powierzchnie 
ceglastobrunalne, szorstkie; duża ilość domieszki tłucznia kamien
nego, ceramicznego i miki (tabl. XV, 11). 39. Przydenny fragment 
naczynia o brunatnych powierzchniach; domieszka tłucznia ka-
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Rvc. 21. Otałęż, st. 1, pow. Mielec, woj. podkarpackie, a -  rzut poziomy obiektu 20, b -  rzut poziomy obiektu 21, c -  rzut poziomy obiek
tu 22 (oznaczenia jak na ryc. 3) . , _  , ^

-.Vd. 21. Otałęż, Fundst. 1, Kreis Mielec, Vorkarpaten -  Wojewodschaft. a -  GrundriB des Objekts _(), b -  GrundriB des Objekts -1,
c -  GrundriB des Objekts 22 (Bezeichnungen wie aut' Abb. 3) ^

?ac. 21. OxaroHK, noB. Meneu, BoeB. IIojiKapnaTCKoe, a -  njian oG^eicra 20, b -  ruiaH o6i>eKTa 21, c -  mian ooteKTa __ (ooo3naueiiua
KaK Ha puc. 3)
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Ryc. 22. Otałęż, st. 1, pow. Mielec, woj. podkarpackie. Rzut poziomy i przekroje obiektu 23 (oznaczenia jak na ryc. 3)
Abb. 22. Otałęż, Fundst. I, Kreis Mielec, Vorkarpaten -  Wojewodschaft. GrundriB und Profile des Objekts 23. (Bezeichnungen wie auł' 

Abb. 3)
Phc. 22. OTanaiDK, noB. Mejiep, BoeB. IloAKapnaTCKoe. ILiaH h pa3pe3 oG^etcra 23 (o6o3HaueHHa KaK na puc. 3)

miennego; średnica dna: 8,8 cm (tabl. XV, 12). 40. Fragment gór
nej części naczynia o ciemnobrunatnych, gładkich powierzch
niach; domieszka tłucznia ceramicznego i kamiennego; średnica 
wylewu: 15,2 cm (tabl. XV, 13). 41. Brzegowy fragment naczynia; 
powierzchnie brunatne, szorstkie; domieszka tłucznia kamiennego 
i ceramicznego oraz miki (tabl. XV, 14). 42. Fragment brzegowej 
części naczynia o brunatnych, szorstkich powierzchniach; do
mieszka tłucznia kamiennego i ceramicznego (tabl. XVI, 1). 
43. Mały fragment brzegu naczynia o brunatnych, szorstkich po
wierzchniach; domieszka tłucznia kamiennego i miki (tabl. XVI, 
2). 44. Przydenny fragment naczynia z odciskami organicznymi na 
dnie; powierzchnie brunatne, gładkie; domieszka miki i tłucznia 
kamiennego (tabl. XVI, 3). 45. Fragment pierścieniowatego dna 
naczynia toczonego na kole; powierzchnie czarne, gładkie; mala 
domieszka tłucznia ceramicznego i miki; średnica dna: 12,4 cm 
(tabl. XVI, 4). 46. Fragment naczynia o silnie wywiniętym brzegu; 
powierzchnie ciemnoszare, gładkie; mala domieszka miki (tabl. 
XVI, 5). 47. Fragment pierścieniowatego dna naczynia toczonego 
na kole; powierzchnie brunatne (tabl. XVI, 6). 48. Fragment gór
nej części garnka o esowatym profilu; powierzchnie brunatnosza- 
re, gładkie; domieszka tłucznia kamiennego i miki; średnica wyle
wu: 14 cm (tabl. XVI, 7). 49. Fragment dna naczynia uformowa
nego w nóżkę; powierzchnie czernione, gładkie; domieszka miki 
i drobnego tłucznia ceramicznego; średnica dna: 6 cm (tabl. XVI, 8).

50. Fragment naczynia z poziomą listwą plastyczną, przedzieloną 
wzdłuż linią rytą, powstałe w ten sposób dwa żeberka pokryte są 
ukośnymi kreskami; powierzchnie czernione, błyszczące; do
mieszka miki i drobnego tłucznia kamiennego (tabl. XVI, 10). 51. 
Fragment brzegu naczynia o brunatnych, gładkich powierzch
niach; domieszka tłucznia kamiennego i miki (tabl. XVI, 11). 52. 
Dolna część naczynia uformowana półkulisto, z dołkiem w dnie, 
od którego odchodzą promieniście ułożone linie ryte i rzędy ma
łych dołeczków; powierzchnie czernione, gładkie; średnica dna: 
około 2,2 cm (tabl. XVI, 12). 53. Przydenny fragment naczynia; 
powierzchnie brunatne, gładkie; domieszka tłucznia kamien
nego, ceramicznego i miki, średnica dna; 12 cm (tabl. XVI, 13).
54. Fragment pokrywki o brunatnych, szorstkich powierzchniach; 
domieszka tłucznia kamienengo i ceramicznego (tabl. XVI, 14).
55. Fragment brzegowej części naczynia z krawędzią zdobioną 
ukośnymi nacięciami; powierzchnie ceglastobrunatne, szorstkie; 
domieszka tłucznia kamiennego, ceramicznego i miki (tabl. XVI, 15).
56. Fragment dwustożkowatego naczynia; powierzchnia ceglasto- 
brunatna, gładka; domieszka tłucznia kamiennego i miki; średnica 
wylewu: 10 cm (tabl. XVII, 1). 57. Fragment brzegu naczynia 
o brunatnych, bardzo gładkich powierzchniach; domieszka nie
wielkiej ilości tłucznia kamiennego (tabl. XVII, 2). 58. Fragment 
brzegowej części naczynia z pogrubioną, rozszerzającą się ku 
środkowi krawędzią; powierzchnie brunatne, gładkie; domieszka
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Tabl. XIII. Otałęż, st. 1, pow. Mielec, woj. podkarpackie. Material zabytkowy z obiektu 20 (1-5) i obiektu 23 (6-19)
“ a:. XIII. Otałęż, Fundst. 1, Kreis Mielec, Vorkarpaten Wojewodschaft. Fundmaterial aus dem Objekt 20 (1-5) und Objekt 23 (6-19)
7aón. XIII. OTaa3ii>K, noB. Meaen, BoeB. noaKapnarcKoe. BemeBoK MarepHaa H3 obteKTa 20 (1-5) h oSbeicra 23 (6-19)
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Tabl. XIV. Otalęż, st. 1, pow. Mielec, woj. podkarpackie. Material zabytkowy z obiektu 23
Taf. XIV. Otalęż, Fundst. i, Kreis Mielec, Vorkarpaten Wojewodscbaft. Fundmaterial aus dem Objekt 23
Ta6n. XIV. OTaji3H>K, noB. Meneu, BoeB. IIoaKapnaTCKoe. BemeBoii Marepnan H3 odteicra 23
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Tabl. XV. Otalęż, st. 1, pow. Mielec, woj. podkarpackie. Materia! zabytkowy z obiektu 23
Taf. XV. Otaięż, Fundst. 1, Kreis Mielec, Vorkarpaten -  Wojewodschaft. Fundmaterial aus dem Objekt 23
TadJi. XV. 0T3JI3H/K, noB. Meaeu, BoeB. FIo/tKapnaTCKoe. BemeBoii MaTepnan H3 o6i>eKTa 23
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I
u

Tabl. XVI. Otalęż, st. 1, povv. Mielec, woj. podkarpackie. Material zabytkowy z obiektu 23
Taf. XVI. Otalęż, Fundst. 1, Kreis Mielec, Vorkarpaten -  Wojewodschaft. Fundmaterial aus dem Objekt 2.3
TaGji. XVI. Otoji3H)K, noB. Meaen, BoeB. floTiKapnaTCKoe. BemeBoii MaTeprian: H3 odi.eKTa 23
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Tabl. XVII. Otalęż, st. 1, pow. Mielec, woj. podkarpackie. Material zabytkowy z obiektu 2.3
Taf. XVII. Otalęż, Fundst. 1, Kreis Mielec, Vorkarpaten -Wojewodschaft. Fundmaterial aus dem Objekt 23
Ta6ji. XVII. OTaji3H>K, noB. Menen, BoeB. IIojiKapnaTCKoe. BemeBOH MaTepuait H3 oGtetcra 23
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Ryc. 23. Otałęż, st. 1, pow. Mielec, woj. podkarpackie. Rzut poziomy i przekrój obiektu 25 (oznaczenia jak na ryc. 3)
Abb. 23. Otałęż, Fundst. 1, Kreis Mielec, Vorkarpaten -  Wojewodschalt. GrundriB und Profile des Objekts 25. (Bezeichnungen wie auf Abb. 3) 
Phc. 23. Oxaji3H>K, noB. Merten, BoeB. IToAKapnaTCKoe. TT-naii h pa3pe3 oó^etcra 25 (o6o3HaHeimfl KaK na puc. 3)

drobnego tłucznia kamiennego (tabl. XVII, 3). 59. Fragment gór
nej częs'ci esowatego garnka o brunatnych, szorstkich powierzch
niach; siady gładzenia, domieszka miki i tłucznia kamiennego; 
s'rednica wylewu: 20 cm (tabl. XVII, 4). 60. Przydenny fragment 
naczynia; powierzchnia brunatna, szorstka; domieszka dużej ilości 
tłucznia kamiennego, ceramicznego i miki (tabl. XVII, 5). 61. Dol
na część naczynia o czernionych, gładkich powierzchniach; do
mieszka miki i drobnego tłucznia kamiennego (tabl. XVII, 6). 
62. Fragment pokrywki ze śladami po uchwycie; powierzchnie 
brunatne, szorstkie; domieszka tłucznia kamiennego i ceramiczne
go (tabl. XVII, 7). 63. Fragment brzegowej części naczynia o bru
natnych, gładkich powierzchniach; domieszka tłucznia kamienne
go i ceramicznego (tabl. XVII, 8). 64. Fragment brzegowej części 
naczynia z dwoma dołkami palcowymi tuż pod krawędzią; po
wierzchnie dość gładkie, ale nierówne; domieszka tłucznia ka
miennego, ceramicznego i miki (tab). XVII, 9). 65. Fragment wazy 
o czernionych, błyszczących powierzchniach; domieszka niewiel
kiej ilości miki i drobnego tłucznia kamiennego; średnica wylewu: 
17 cm (tabl. XVII, 10). 66. Fragment brzegu naczynia o gładkich, 
brunatnych powierzchniach; domieszka drobnego tłucznia ka
miennego (tabl. XVII, I ]). 67. Fragment brzegu naczynia o bru
natnych, gładkich powierzchniach; domieszka tłucznia kamienne
go i ceramicznego (tabl. XVII, 12). 68. Przydenny fragment na
czynia; dno lekko wyodrębnione; powierzchnie gładkie; 
domieszka tłucznia kamiennego i ceramicznego (tabl. XVII, 13). 
69. 401 fragmentów ceramiki z różnych naczyń lepionych ręcznie, 
w tym: 29 o czernionych, gładkich powierzchniach i 372 fragmen
ty ceramiki brunatnej i szarobrunatnej o szorstkich powierzch
niach.

Obiekt 24 (ryc. 23)
Wystąpił on w północno-zachodnim narożniku ćwiartki A ara 105. 
Było to półkoliste zaciemnienie o długości około 2,00 m. Dmga 
część obiektu nie została odsłonięta i przebadana. W dokumentacji 
rysunkowej brak jest profili tej części ćwiartki. Z dziennika badań 
wiadomo, że obiekt kończył się na głębokości 1,60 m od powierzch
ni, a „ciemne” wypelnisko zawierało węgle drzewne i pojedyncze 
fragmenty ceramiki.
Inwentarz:
1. 6 drobnych, małocharakterystycznych fragmentów naczyń o bru
natnych, szorstkich powierzchnaich; domieszka dość dużej ilości 
tłucznia kamiennego i ceramicznego.

Obiekt 25 (ryc. 24)

Był on w znacznej części zniszczony. Zachowana część, na głębo
kości 1,00 m miała owalny kształt (około 4,40 x 3,00 m). Jedyne 
cięcie profilowe jakie wykonano, pozwoliło uchwycić miąższość 
wypełniska, która w tym miejscu wynosiła 0,60 m. Ciemnobrunat
na ziemia zalegająca w obiekcie, w części środkowej przechodziła 
w intensywnie czarną, tłustą. Wystąpił tu węgiel drzewny, polepa 
i przepalone kamienie bez wyraźnego układu. Z tej warstwy pocho
dzi też większos;ć materiału zabytkowego.
Inwentarz:
1. Dwustożkowaty przęślik gliniany z wklęśnięciami przy biegu
nach; powierzchnia brunatna, gładka; brak intencjonalnej domiesz
ki; średnica: 3,6 cm, wysokos;ć: 2,8 cm (tabl. XVIII, 7). 2. Fragment 
przęślika glinianego, dwustożkowatego; powierzchnia brunatna, 
lekko szorstka; domieszka tłucznia ceramicznego; średnica: 4 cm, 
wysokość: 1,8 cm (tab], XVIII, 16). 3. Fragment naczynia szklane-
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Ryc. 24. Otałęż, st. 1, pow. Mielec, woj. podkarpackie. Rzut poziomy i przekroje obiektu 26: 1 -  warstwa czarnej ziemi ze śladami spale
nizny, 2 -  warstwa brunatnoszarej ziemi z popiołem, 3 -  warstwa silnie rozdrobnionej polepy i gliny, 4 -  warstwa ceglastobrunat- 
na z dużymi bryłami polepy, 5 -  warstwa spalenizny

Abb. 24. Otałęż, Fundst. 1, Kreis Mielec, Vorkarpaten -  Wojewodschaft. GrundriB und Profile des Objekts 26:1 -  Schicht schwarzer Erde 
mit Verbrennungsspuren, 2 -  Schicht brauner Erde mit Asche, 3 -  Schicht stark zerstóckelter gebrannter Lehm mit Ton, 4 -  zie- 
gelbraune Schicht mil groBen Bekleibungsklumpen, 5 -  Verbrennungsschichl 

Puc. 24. Ot3ji3h>k, noB. Meaen, BoeB. IloAKapnaTCKoe. Ffiiaii h pa3pe3 oSteicra 26: 1 -  cjioh uepHoii aeMJin co cjienaMH rapu, 2 -  cjioh 
cepo-óypoii 3eMJM c 30jioh, 3 -  cjioh H3MeJib<ieiinoii o6wa3KH h nmiibi, 4 -  Cypo-KupnuuHCTMii cjioh c Sojibhihmh KycKaMii 
o6Ma3KH, 5 -  cjioh rapu

go z nakładanym ornamentem; szkło bezbarwne, przeźroczyste, or
nament o barwie mlecznobialej z niebieskawym odcieniem (tabl. 
XIX, 16). 4. Fragment górnej części garnka o esowatym profilu; 
powierzchnie ceglastobrunatne, szorstkie; domieszka tłucznia ka
miennego, ceramicznego i miki; średnica wylewu: 18 cm (tabl. 
XVIII, 1). 5. Fragment brzegu naczynia o pogrubionej krawędzi; 
powierzchnie brunatne, szorstkie; domieszka dużej ilości grubego 
tłucznia kamiennego (tabl. XVIII, 2). 6. Fragment brzegu naczynia 
o brunatnych, szorstkich powierzchnaich; domieszka tłucznia ka
miennego i ceramicznego (tabl. XVIII, 3). 7. Fragment górnej czę

ści naczynia z brzegiem zagiętym do środka; powierzchnie czernio
ne, matowe; brak śladów wyraźnej domieszki (tabl. XVIII, 4). 
8. Fragment przydennej części naczynia o prostym dnie; powierzch
nie brunatne, gładkie; domieszka tłucznia kamiennego, ceramiczne
go i miki (tabl. XVIII, 5). 9. Fragment górnej części naczynia o eso
watym profilu; powierzchnie czarne, nierówne; domieszka dużej 
ilości tłucznia kamiennego, ceramicznego i miki; średnica wylewu: 
8 cm (tabl. XVIII, 6). 10. Fragment dolnej części naczynia z wyod
rębnionym dnem; powierzchnie brunatne, gładkie; domieszka dużej 
ilości miki; średnica dna: 9 cm (tabl. XVIII, 8). 11. Fragment naczy
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nia z ukośną linią rytą; powierchnie czernione, matowe; brak śladów 
domieszki (tabl. XVIII, 9). 12. Fragment naczynia z dwoma dołka
mi palcowymi; powierzchnie jasnobrunatne, gładkie; domieszka 
tłucznia ceramicznego (tabl. XVIII, 10). 13. Fragment brzegowej 
części naczynia o czernionych, błyszczących powierzchniach; do
mieszka miki (tabl. XVIII, 11). 14. Fragment brzegowej części na
czynia o brunatnoszarych, szorstkich powierzchniach; domieszka 
tłucznia kamiennego (tabl. XVIII, 12). 15. Fragment lekko wyod
rębnionego dna naczynia o czernionych, matowych powierzch
niach; domieszka dużej ilości miki oraz drobnego tłucznia kamien
nego (tabl. XVIII, 13). 16. Dolna część naczynia z lekko wyodręb
nionym dnem; powierzchnie brunatne, gładkie, niewielka ilość 
domieszki drobnego tłucznia kamiennego; średnica dna: 8 cm (tabl.
XVIII, 14). 17. Fragment małego naczyńka o pólkulistym (?) dnie 
i prostym brzegu; powierzchnie brunatne, szorstkie; widoczne ślady 
ugniatania; domieszka miki i drobnego tłucznia kamiennego; śred
nica wylewu: 5,2 cm, wysokość: około 4,6 cm (tabl. XVIII, 15). 
18. Dolna część naczynia z wyodrębnionym, lekko pierścieniowa- 
tym dnem; powierzchnie ceglastobrunatne, szorstkie; domieszka 
drobnego tłucznia ceramicznego i dużej ilości miki; średnica dna: 
9 cm (tabl. XIX, 1). 19. 3 fragmenty brzegowych części naczyń 
o brunatnych i ciemnobrunatnych, szorstkich powierzchniach; do
mieszka tłucznia kamiennego, ceramicznego i miki (tabl. XIX, 2,4, 5). 
20. Fragment prostego dna naczynia o czarnych, szorstkich po
wierzchniach; domieszka dużej ilości drobnego tłucznia kamienne
go i miki (tabl. XIX, 3). 21. Fragment górnej części naczynia o eso- 
watym profilu; powierzchnie ciemnobrunatne, szorstkie; domieszka 
tłucznia kamiennego; średnica wylewu: 12,6 cm (tabl. XIX, 6). 
22. Fragment naczynia z rzędem dołków paznokciowych; po
wierzchnie ceglastobrunatne, szorstkie; domieszka dużej ilości 
tłucznia kamiennego i miki (tabl. XIX, 7). 23. Fragment dolnej czę
ści naczynia z prostym dnem; powierzchnie szarobrunatne, gładkie; 
domieszka drobnego tłucznia kamiennego i ceramicznego; średnica 
dna: 9,4 cm (tabl. XIX, 8). 24. Fragment górnej części naczynia 
o brunatnoceglastych, szorstkich powierzchniach; domieszka dużej 
ilości tłucznia kamienengo, ceramicznego i miki; średnica wylewu: 
22 cm (tabl. XIX, 9). 25. Fragment brzegowej części naczynia 
o brunatnych, gładkich powierzchniach; domieszka grubych ziaren 
tłucznia, wystających ponad powierzchnię (tabl. XIX, 10). 26. Frag
ment naczynia z dwoma dołkami palcowymi; powierzchnie brunat
ne, gładkie; domieszka tłucznia kamiennego i ceramicznego (tabl.
XIX, 11). 27. Fragment pierścieniowatego dna; powierzchnie bru
natne, gładkie; domieszka miki i tłucznia kamiennego (tabl. XIX, 12). 
28. Fragment górnej części naczynia silnie profilowanego; załom 
brzuśca podkreślony linią rytą; powierzchnie czernione, błyszczące; 
domieszka miki (tabl. XIX, 13). 29. Fragment przydennej części na
czynia z wyodrębnionym dnem; powierzchnie brunatne, gładkie; 
domieszka miki i tłucznia kamiennego (tabl. XIX, 14). 30. Fragment 
górnej części naczynia grubościennego o brunatnych, szorstkich po
wierzchniach; domieszka tłucznia kamiennego i miki (tabl. XIX, 
15). 31. 311 fragmentów ceramiki z różnych naczyń, w tym: 1 frag
ment ceramiki toczonej, siwej i 310 fragmentów ceramiki lepionej 
(15 fragmentów o czernionych, gładkich powierzchniach i 295 o po
wierzchniach brunatnych i szarobrunatnych, gładkich i szorstkich.

Obiekt 26 (ryc. 24)

Na głębokości 0,80 m rysował się jako regularne koło o średnicy ok. 
2,60 m. Północna część obiektu została zniszczona. Lejkowate wy- 
pełnisko o maksymalnej miąższości 0,80 m, stanowiła polepa o róż
nym stopniu przepalenia. Na obrzeżach była to prawie lila warstwa, 
przechodząca w części centralnej obiektu w rumosz zalegający 
w ciemnobrunatnej ziemi. Niższe warstwy przesycone były węglem 
drzewnym, popiołem i kawałkami polepy. Na wielu fragmentach

przepalonej gliny zaobserwowano ślady obmazywania i wygładza
nia palcami, odciski konstrukcji drewnianych i plecionki. Niektóre 
kawałki polepy, poddane działaniu bardzo wysokiej temperatury 
mają strukturę przypominającą pumeks i barwę od ceglastej, przez 
szarą do prawie czarnej.
Inwentarz:
1. Fragment misy z półkulistym dnem, ze śladami ornamentu w po
staci promieniście ułożonych linii rytych; na granicy przejścia szyj
ki w brzusiec poziome żeberko plastyczne z ukośnymi nacięciami; 
powierzchnie brunatne, bardzo gładkie; brak śladów wyraźnej do
mieszki; średnica wylewu: 18 cm, wysokość: 6 cm (tabl. XX, 1).
2. Fragment górnej części naczynia z taśmowatym uchem; po
wierzchnie czernione, matowe; domieszka niewielkiej ilości drobne
go tłucznia kamiennego i ceramicznego (tabl. XX, 2). 3. 36 frag
mentów ceramiki lepionej, w tym 2 fragmenty o powierzchniach 
czernionych, gładkich i 34 fragmenty szarobrunatne i brunatne, 
szorstkie i gładkie.

MATERIAL LUŹNY IZ  WARSTWY KULTUROWEJ

Powierzchnia
1. Fragment brzegu naczynia o gładkich, brunatnych powierzch
niach; domieszka tłucznia kamiennego, ceramicznego i miki (tabl.
XX, 3). 2. Fragment brzegu naczynia; powierzchnie brunatne, 
szorstkie; domieszka tłucznia kamiennego; ślady wtórnego przepa
lenia (tabl. XX, 4). 3. Fragment górnej części naczynia o lejkowa
tym kształcie; powierzchnie brunatne, gładkie z nierównościami; 
domieszka malej ilości tłucznia kamiennego, ceramicznego i miki; 
średnica wylewu: 20 cm (tabl. XX, 5). 4. 2 fragmenty brzegów na
czyń wtórnie przepalonych (tabl. XX, 6, 8). 5. Fragment górnej czę
ści garnka o esowalym profilu; na górnej części brzuśca poziomy 
rząd dołków palcowych; powierzchnie szarobrunatne, dość szorst
kie przez wystającą na powierzchnię domieszkę tłucznia kamienne
go; średnica wylewu: 28,4 cm (tabl. XX, 7). 6. Fragment górnej czę
ści naczynia o prawie prostym brzegu; powierzchnie brunatne, gład
kie; domieszka tłucznia kamiennego; ślady wtórnego przepalenia 
(tabl. XX, 9). 7. Wtórnie przepalony fragment naczynia z dwoma 
dołkami palcowymi (tabl. XX,10). 8. Fragment górnej części naczy
nia o esowatym profilu; powierzchnie jasnobrunatne, gładkie; do
mieszka tłucznia kamiennego i ceramicznego oraz miki; średnica 
wylewu: 20 cm (tabl. XXI, 1). 9. Fragment brzegu naczynia o tej 
samej technologii (tabl. XXI, 2). 10. Fragment naczynia z dwoma 
dołkami palcowymi; powierzchnie brunatne, gładkie; domieszka 
niewielkiej ilości drobnego tłucznia kamiennego, ceramicznego 
i miki (tabl. XXI, 3). 11. Fragment kubka o doniczkowatym kształ
cie ze śladami po wałeczkowatym uchu; powierzchnie brunatne, 
szorstkie; domieszka grubych ziaren tłucznia kamiennego; ślady 
wtórnego przepalenia; średnica wylewu: 16 cm, dna: 7,8 cm, wyso
kość: 7,4 cm (tabl. XXI, 4). 12.Fragment brzegu naczynia o brunat
nych, bardzo nierównych ale gładkich powierzchniach; domieszka 
niewielkiej ilości grubego tłucznia kamiennego (tabl. XXI, 5). 
13. Fragment brzegu naczynia o brunatnych, szorstkich powierzch
niach; domieszka tłucznia kamiennego, ceramicznego i miki (tabl.
XXI, 6). 14. Fragment brzegu naczynia o jasnobrunatnych, gładkich 
powierzchniach; domieszka niewielkiej ilości tłucznia kamienne
go, ceramicznego i miki (tabl. XXI, 7). 15. Fragment przydennej 
części naczynia o prostym dnie, powierzchnie szarobrunatne, ze
wnętrzna chropowacona; domieszka tłucznia kamiennego (tabl. 
XXI, 8). 6. Fragment górnej części naczynia o prostym brzegu; po
wierzchnie szarobrunatne, gładkie; domieszka niewielkiej ilości 
drobnego tłucznia kamiennego i ceramicznego (tabl. XXI, 9). 
17. Fragment górnej części naczynia o esowatym profilu; po
wierzchnie szaroczarne, szorstkie; domieszka miki i tłucznia ka-
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O 5 cm

Tabl. XVIII. Otalęż, st. 1, pow. Mielec, woj. podkarpackie. Materiał zabytkowy z obiektu 25
Taf. XVIII. Otalęż, Fundst. 1, Kreis Mielec, Vorkarpaten Wojewodschaft. Fundmaterial aus dem Objekt 25
Ta6a. X V II I .  OTa.i3H5K, noB. Mejieu, BoeB. FIo/iKapnaTCKoe. BeineBOti MaTepnaJi H3 oói.eKTa 25

miennego; ślady wtórnego przepalenia; średnica wylewu: 21,2 cm 
(tabl. XXI, 10). 18. Fragment górnej części naczynia o mocno 
wydętym brzuścu; powierzchnie brunatne, bardzo szorstkie przez 
wystającą domieszkę drobnego tłucznia kamiennego i miki (tabl. 
XXI, 11). 19. Fragment górnej części naczynia o łagodnie esowa- 
tym profilu; powierzchnie szarobrunatne, bardzo szorstkie; 
domieszka dużej ilości tłucznia kamiennego, ceramicznego i miki; 
średnica wylewu: 26 cm (tabl. XXII, 1). 20. 2 fragmenty brzegów 
naczyń o brunatnych, dość szorstkich powierzchniach; domieszka

tłucznia kamiennego i ceramicznego (tabl. XXII, 2, 3). 21. Frag
ment górnej części naczynia o lejkowatej formie; powierzchnie 
brunatne, szorstkie; domieszka niewielkiej ilości drobnego tłucz
nia kamiennego i ceramicznego (tabl. XXII, 4). 22. Fragment pól
ku lis tej, wtórnie przepalonej miseczki; średnica wylewu: 10,2 cm 
(tabl. XXII, 5). 23. 103 fragmenty ceramiki lepionej w rękach, 
w tym: 1 fragment o czernionych, gładkich powierzchniach i 102 
o powierzchniach brunatnych i szarobrunatnych, gładkich i szorst
kich.

129



Tabl. XIX. Otalęż, st. 1, pow. Mielec, woj. podkarpackie. Materiał zabytkowy z obiektu 25
Taf. XIX. Otałęż, Fundst. 1, Kreis Mielec, Vorkarpaten -  Wojewodschaft. Fundmaterial aus dem Objekt 25
Ta6a. XIX. OTajiaim, noB. Meneu, BoeB. IIoTtKapnaTCKoe. BenteBofl MaTepnan H3 obieicra 25
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Tabl. XX. Otałęż, sl. 1, pow. Mielec, woj. podkarpackie. Materiał zabytkowy z obiektu 26 (1,2) i z powierzchni (3-5)
Tał'. XX. Otałęż, FundsL 1, Kreis Mielec, Vorkarpaten -  Wojewodschaft. Fundmaterial aus dem Objekt 26 (1, 2) und von der Oberflache (3-5)
TaGji. XX. OxajT3H>K, noB. Meaeu, BoeB. flo/iKapnaTCKoe. BemeBofi MaTepruui H3 oSueicra 26 (1, 2) h no^xeMiiwH waTepnaji (3-5)

131



Ar 1
1. 16 drobnych, małocharakterystycznych fragmentów naczyń 
o brunatnych, szorstkich powierzchniach; domieszka tłucznia ka
miennego i ceramicznego. 2. 6 frgamentów naczyń o ceglastobru- 
natnych, szorstkich powierzchniach; domieszka dużej ilości tłucznia 
kamiennego, ceramicznego i miki.
Ar 8
I. Fragment brzegu naczynia o brunatnych, szorstkich powierzch
niach; domieszka miki, tłucznia kamiennego i ceramicznego (tabl.
XXII, 6). 2. Fragment brzegu naczynia; powierzchnie ceglastobru- 
natne, gładkie; domieszka miki i tłucznia kamiennego (tabl. XXII, 
7). 3. Fragment brzegu naczynia z dwoma płytkimi dołkami palco
wymi tuż pod krawędzią; powierzchnie szarobrunatne, gładkie; do
mieszka grubych ziaren tłucznia, które wystają na powierzchnię 
(tabl. XXII, 8). 4. Fragment przydennej części naczynia o prostym 
dnie; powierzchnie jasnobrunatne, bardzo szorstkie; domieszka du
żej ilości tłucznia kamiennego, ceramicznego i miki (tabl. XXII, 9). 
5. Fragment naczynia z poziomym żeberkiem plastycznym, ograni
czonym z obydwu stron liniami rytymi; powierzchnie czernione, 
matowe; domieszka niewielkiej ilości miki (tabl. XXII, 10). 6. Frag
ment naczynia z odciskami ziaren pszenicy (?); powierzchnie cegla- 
ste, gładkie; domieszka tłucznia kamiennego (tabl. XXII, 11).
7. Mały fragment naczynia z dwoma dołkami palcowymi; po
wierzchnie brunatnoceglaste, szorstkie; domieszka tłucznia kamien
nego i miki (tabl. XXII, 12). 8. Fragment brzegu naczynia o brunat
nych, szorstkich powierzchniach; domieszka tłucznia kamiennego, 
ceramicznego i miki (tabl. XXII, 13). 9. Mały fragment naczynia 
z dwiema równoległymi liniami rytymi; powierzchnie czernione, 
matowe; brak śladów domieszki (tabl. XXII, 14). 10. 2 fragmenty 
różnych naczyń o brunatnych, lekko szorstkich powierzchniach; do
mieszka tłucznia kamiennego i ceramicznego (tabl. XXIII, 1, 2).
II. 209 fragmentów naczyń lepionych ręcznie, w tym 11 o po
wierzchniach czernionych, gładkich i 198 o powierzchniach brunat
nych i szrobrunatnych, gładkich i szorstkich.
Ar 9
I. Klucz żelazny z jednym końcem zagiętym w kształcie litery „U”, 
drugi zwinięty jest w uszko, przez które przeciągnięto kółko; dłu
gość: około 16 cm; średnica kółka: 2 cm (tabl. XXIV, 4). 2. Frag
ment górnej części naczynia o esowatym profilu; na największej 
wydętości brzuśca znajduje się guzek plastyczny z dwoma dolecz- 
kami palcowymi; powierzchnia brunatna, szorstka; domieszka 
tłucznia kamiennego, ceramicznego i miki (tabl. XXIII, 3). 3. Frag
ment dna naczynia uformowanego w niewielką stopkę; powierzch
nie jasnobrunatne, gładkie; domieszka tłucznia kamiennego, cera
micznego i miki (tabl. XXIII, 4). 4. Fragment brzegu naczynia 
o brunatnych, szorstkich powierzchniach; domieszka drobnego 
tłucznia kamiennego i miki (tabl. XXIII, 5). 5. Fragment naczynia 
ze śladami pionowych linii rytych; powierzchnie jasnobrunatne, 
szorstkie; domieszka tłucznia kamiennego, ceramicznego i miki 
(tabl. XXIII, 6). 6. Fragment brzegowej części naczynia z dwoma 
dołkami palcowymi pod krawędzią; powierzchnie ceglastobrunatne, 
gładkie; domieszka tłucznia kamiennego i ceramicznego, który wy
staje na powierzchnię (tabl. XXIII, 7). 7. Fragment brzegu o jasno- 
brunatnych, szorstkich powierzchniach; domieszka dużej ilości 
drobnego tłucznia kamiennego i ceramicznego (tabl. XXIII, 8).
8. 2 fragmenty brzegów różnych naczyń; powierzchnie brunatne, 
gładkie; domieszka drobnego tłucznia kamiennego i miki (tabl.
XXIII, 9, 10). 9. Fragment górnej części naczynia o prostym brze
gu; powierzchnie ceglaste, gładkie; domieszka tłucznia kamiennego 
(tabl. XXIII, 11). 10. Fragment górnej części naczynia o dwustożko- 
watym brzuścu; powierzchnie brunatne, bardzo nierówne, widocz
ne ślady ugniatania; domieszka tłucznia kamiennego (tabl. XXITI, 12).
II. 2 fragmenty różnych naczyń o brunatnych, szorstkich po

wierzchniach; domieszka tłucznia kamiennego i ceramicznego oraz 
miki (tabl. XXIII, 13, 14). 12. Fragment przydennej części naczynia
0 prostym dnie; powierzchnie ceglastobrunatne, zewnętrzna chropo- 
wacona; duża ilość domieszki tłucznia kamiennego, ceramicznego
1 miki (tabl. XXIII, 15). 13. Fragment ucha w formie spłaszczonego 
wałka, wygiętego kolankowato; powierzchnie jasnobrunatne, szorst
kie; domieszka malej ilości tłucznia kamiennego (tabl. XXIII, 16). 
14. Fragment brzegu naczynia o brunatnych, szorstkich powierzch
niach; domieszka tłucznia kamiennego, ceramicznego i miki (tabl.
XXIII, 17). 15. Mały fragment naczynia z poziomym żeberkiem pla
stycznym, ograniczonym dwiema liniami rytymi i pasem delikat
nych dołków; powierzchnie czernione, błyszczące; domieszka nie
wielkiej ilości piasku (?; tabl. XXIII, 18). 16. Fragment brzegu na
czynia o tej samej technologii (tabl. XXIII, 19). 17. Fragment 
naczynia z pionowymi liniami rytymi; powierzchnie szarobrunatne, 
szorstkie; domieszka tłucznia kamiennego, ceramicznego i miki 
(tabl. XXIII, 20). 18. Fragment górnej części naczynia o lekko eso
watym profilu; powierzchnie brunatne, gładkie; domieszka tłucznia 
kamiennego i ceramicznego; średnica wylewu: 7,6 cm (tabl. XXIV, 1). 
19. Fragment przydennej części naczynia o prostym dnie; po
wierzchnie czernione, matowe; domieszka miki (tabl. XXIV, 2). 20. 
Fragment brzegu naczynia o zbliżonej technologii (tabl. XXIV, 3). 
21. Fragment naczynia z odciskami paznokciowymi; powierzchnie 
ceglaste, szorstkie; domieszka tłucznia kamiennego, ceramicznego 
i miki (tabl. XXIV, 5). 22. Fragment małego, miseczkowatego (?) 
naczyńka o brunatnych, gładkich, ale nierównych powierzchniach; 
domieszka niewielkiej ilości drobnego tłucznia kamiennego (tabl.
XXIV, 6). 23. Fragment naczynia z ornamentem poziomych linii 
rytych, przedzielonych rzędami nakłuć-dołeczków; powierzchnie 
czernione, matowe; domieszka piasku (tabl. XXIV, 7). 24. Fragment 
naczynia pokryty krzyżującymi się liniami rytymi, tworzącymi nie
regularną kratkę; powierzchnie brunatne, szorstkie; domieszka drob
nego tłucznia kamiennego, ceramicznego i miki (tabl. XXIV, 8). 
25. Fragment nóżki naczynia; powierzchnie czernione, błyszczące; 
domieszka miki; średnica nóżki: 10 cm (tabl. XXIV, 9). 26. Frag
ment przydennej części naczynia z silnie wyodrębnionym dnem; po
wierzchnie brunatne, lekko szorstkie; domieszka tłucznia kamienne
go i ceramicznego (tabl. XXIV, 10). 27. Fragment brzegu naczynia; 
powierzchnie brunatne, dość gładkie; domieszka tłucznia kamienne
go i miki (tabl. XXIV, 11). 28. Fragment przydennej części naczy
nia z wyodrębnionym dnem; powierzchnie ceglaste, szorstkie; do
mieszka tłucznia kamiennego, ceramicznego i miki (tabl. XXIV, 12). 
29. Fragment naczynia z ornamentem krzyżujących się linii rytych; 
powierzchnie jasnobrunatne, gładkie; domieszka tłucznia kamienne
go, ceramicznego i miki (tabl. XXIV, 13). 30. Fragment naczynia 
z ornamentem dwóch linii rytych, podzielonych rzędem kropek-do- 
łeczków; powierzchnie czernione, matowe; brak śladów domieszki 
(tabl. XXIV, 14). 31. Fragment górnej części starannie wykonanego, 
silnie profilowanego naczynia; największa wydętość brzuśca pod
kreślona poziomą linią rytą, poniżej ślady trzech pionowych żłob
ków; powierzchnie czernione, błyszczące; domieszka miki; średni
ca wylewu: 11 cm (tabl. XXIV, 15). 32. 755 fragmentów ceramiki 
z różnych naczyń lepionych ręcznie, w tym: 46 fragmentów o czer
nionych, gładkich powierzchniach i 709 fragmentów o powierzch
niach brunatnych i szarobrunatnych, gładkich i szorstkich.
Ar 17
1. Fragment bliżej nieokreślonego pręta żelaznego o czworokątnym 
przekroju; długość: 6,2 cm (tabl. XXVII, 5). 2. Fragment blachy że
laznej, silnie skorodowanej; wymiary: 3 x 5 cm (tabl. XXVII, 6).
3. Fragment górnej części naczynia ze śladem po uchu na najwięk
szej wydętości brzuśca; fragment wtórnie przepalony, nierówny 
(tabl. XXIV, 16). 4. Fragment przydennej części naczynia z lekko 
wyodrębnionym dnem; powierzchnie ceglastobrunatne, gładkie;
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Tabl. XXI. Otalęż, st. 1, pow. Mielec, woj. podkarpackie. Material zabytkowy z powierzchni
Taf. XXI. Otalęż, Fundst. 1, Kreis Mielec, Vorkarpaten -  Wojewodschaft. Fundmaterial von der Oberflache
Taon. XXL Oxanaii/K, noB. Menen, BoeB. FLo/iKapnaTCKoe. flo^BeMiiniH MaTepiian
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Tabl. XXII. Otałęż, st. 1, pow. Mielec, woj. podkarpackie. Materiał zabytkowy z powierzchni (1-5) i z ara 8 (6-14)
Taf. XXII. Otałęż, Fundst. 1, Kreis Mielec, Vorkarpaten -Wojewodschaft. Fundmaterial von der Oberflache (1-5) und vom 8. Ar (6—14)
Ta6n. XXII. Otajianac, noB. Menen, Boen. IIo/tKapnaTCKoe. no;p>eMiiBiH MaTepHaa (1-5) h H3 apa 8 (6-14)
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Tabl. XXIV. Otalęż, st. 1, pow. Mielec, woj. podkarpackie. Material zabytkowy z ara 9 (1-15) i ara 17 (16-22)
Taf. XXIV. Otalęż, Fundst. 1. Kreis Mielec, Vorkarpaten -  Wojewodschaft. Fundmaterial vom 9. Ar (1—15) und Vom 17. Ar (16- 22)
Ta6n. XXIV. OTajnim, noB. Menen, noeB. IloaKapnaTCKoe. BemeBoii MaTepruur H3 apa 9 (1-15) h apa 17 (16-22)

136



domieszka niewielkiej ilości bardzo drobnego tłucznia ceramiczne
go; średnica dna: 9 cm (tabl. XXIV, 17). 5. Fragment brzegu naczy
nia o jasnobrunatnych, gładkich powierzchniach; ślady wtórnego 
przepalenia (tabl. XXIV, 18). 6. Fragment górnej części naczynia
0 dwustożkowatym brzuścu; powierzchnia brunatna, błyszcząca; 
domieszka drobnego tłucznia kamienengo, ceramicznego i miki 
(tabl. XXIV, 19). 7. Mały fragment naczynia z poziomą linią rytą, 
poniżej rząd ukośnych, krótkich nacięć; powierzchnie czernione, 
matowe; domieszka dużej ilości drobnego tłucznia kamiennego
1 miki (tabl. XXIV, 20). 8. Fragment naczynia z ornamentem trójkąt
nych odcisków wykonanych stempelkiem; powierzchnie brunatne, 
szorstkie; domieszka tłucznia kamiennego, ceramicznego i miki 
(tabl. XXIV, 21). 9. Fragment górnej części naczynia o lekko esowa- 
tym profilu; powierzchnie brunatne, gładkie; domieszka tłucznia 
kamiennego, ceramicznego i miki; średnica wylewu: 8 cm (tabl.
XXIV, 22). 10. Fragment górnej części naczynia z brzegiem nachy
lonym ku środkowi; wtórnie przepalony; średnica wylewu: około 
18 cm (tabl. XXV, 1). 11. Fragment brzegu naczynia dość silnie 
przepalonego (tabl. XXV, 2). 12. Fragmenty zrekonstruowanej, sil
nie profilowanej wazy o czernionych, błyszczących powierzch
niach; domieszka niewielkiej ilości bardzo drobnego tłucznia ka
miennego lub piasku oraz miki; średnica wylewu: 20 cm, dna: 
7,8 cm, wysokość: 17,2 cm (tabl. XXV, 3). 13. Fragment górnej czę
ści naczynia z lekko wywiniętym brzegiem; górna część brzuśca po
kryta motywem dwóch równoległych linii rytych, przedzielonych 
linią falistą, powierzchnie jasnobrunatne, szorstkie; domieszka nie
wielkiej ilości drobnego tłucznia kamiennego i ceramicznego oraz 
miki (tabl. XXV, 4). 14. Fragment górnej części naczynia z krawę
dzią pokrytą ukośnymi nacięciami; powierzchnie jasnobrunatne, 
szorstkie; domieszka drobnego tłucznia z pojedynczymi, bardzo 
grubymi ziarnami (tabl. XXV, 5). 15. Fragment naczynia z dwoma 
szerokimi, płytkimi żłobkami; powierzchnie czarne, gładkie; do
mieszka dużej ilości drobnego tłucznia kamiennego i miki (tabl.
XXV, 6). 16. Fragment górnej części naczynia o prawie prostym 
brzegu; powierzchnie ceglastobrunatne, szorstkie; domieszka piasku 
(tabl. XXV, 7). 17. Mały fragment naczynia z rzędem dołków pal
cowych; powierzchnie jasnobrunatne, szorstkie; domieszka tłucznia 
kamiennego, ceramicznego i miki (tabl. XXV, 8). 18. Fragment gór
nej części naczynia o lejkowatej formie; wtórnie przepalony; śred
nica wylewu: 22,2 cm (tabl. XXVI, 9). 19. Mały fragment naczynia 
z poziomą linią rytą; powierzchnie czernione, matowe; brak do
mieszki (tabl. XXV, 10). 20. Fragment naczynia z ornamentem 
dwóch poziomych żłobków, od których odchodzą pionowe linie 
ryte; powierzchnie czernione, błyszczące; domieszka niewielkiej 
ilości tłucznia kamiennego i miki (tabl. XXV, 11). 21. Mały frag
ment naczynia z ornamentem (?) bardzo delikatnych, małych doł
ków, pokrywających całą powierzchnię; powierzchnie czernione, 
matowe; domieszka niewielkiej ilości drobnego tłucznia kamienne
go (tabl. XXVI, 1). 22. Fragment górnej części naczynia o tulipano- 
watej formie; powierzchnie brunatne, szorstkie z licznymi śladami 
ugniatania; domieszka tłucznia kamiennego, ceramicznego i miki; 
średnica wylewu: 28 cm (tabl. XXVI, 2). 23. Mały fragment naczy
nia bądź pokrywki ze śladami po uchwycie; powierzchnie brunatne, 
szorstkie; domieszka tłucznia kamiennego, ceramicznego i miki 
(tabl. XXVI, 3). 24. Fragment naczynia z taśmowatym uchem unie
sionym ku górze; powierzchnie brunatne, szorstkie, zewnętrzna po
kryta jest czworokątnymi i trójkątnymi odciskami; domieszka dużej 
ilości tłucznia kamiennego i mniejszej, miki (tabl. XXVI, 4). 25. 
Przydenny fragment naczynia z prostym dnem; powierzchnie jasno
brunatne, zewnętrzna chropowacona, przy dnie gładka; domieszka 
dużej ilości gruboziarnistego tłucznia kamiennego, ceramicznego i 
miki (tabl. XXVII, 5). 26. Fragment górnej części cienkościennego 
naczynia; powierzchnie ceglaste, szorstkie; domieszka miki i drob

nego tłucznia ceramicznego i kamiennego (tabl. XXVI, 6). 27. Frag
ment górnej części naczynia o lekko wywiniętym brzegu; po
wierzchnie brunatne, szorstkie; domieszka tłucznia kamiennego 
i miki (tabl. XXVI, 7). 28. Fragment górnej części naczynia
0 esowatym profilu; powierzchnie brunatne, gładkie ze śladami 
ugniatania; domieszka tłucznia kamiennego, ceramicznego i miki; 
średnica wylewu: 16, 2 cm (tabl. XXVI, 8). 29. 2 fragmenty brze
gów o jasnobrunatnych, szorstkich powierzchniach; domieszka 
tłucznia kamiennego, miki i piasku (tabl. XXVI, 9, 10). 30. Mały 
fragment górnej części naczynia toczonego na kole; powierzchnie 
siwe; brak domieszki (tabl. XXVI, 11). 31. Fragment górnej części 
naczynia o czernionych, matowych powierzchniach; domieszka 
małej ilości drobnego tłucznia kamiennego i miki; średnica wylewu: 
15 cm (tabl. XXVII, 1). 32. Fragment naczynia z ornamentem uko
śnych linii rytych, tworzących kratkę; powierzchnie brunatne, 
szorstkie; domieszka tłucznia kamiennego i ceramicznego (tabl. 
XXVII, 2). 33. Fragment górnej części silnie profilowanego naczy
nia o czernionych, błyszczących powierzchniach; domieszka 
niewielkiej ilości tłucznia kamiennego i miki (tabl. XXVII, 3). 
34. Przydenny fragment naczynia z prostym dnem; powierzchnie 
brunatne, szorstkie; domieszka tłucznia kamiennego i ceramicznego 
oraz miki; średnica dna: 11,2 cm (tabl. XXVII, 4). 35. 3 fragmenty 
górnych części naczyń o różnym stopniu wychylenia krawędzi; po
wierzchnie jasnobrunatne, szorstkie; domieszka tłucznia kamienne
go, ceramicznego i miki (tabl. XXVII, 7-9). 36. 939 fragmentów 
ceramiki z różnych naczyń, w tym: 1 fragment ceramiki toczonej, 
siwej i 938 fragmentów ceramiki lepionej ręcznie (74 fragmenty 
czernione gładkie i 864 fragmenty o powierzchniach brunatnych
1 szarobrunatnych, gładkich i szorstkich).
Ar 18
1. Fragment naczynia o czernionych, błyszczących powierzchniach; 
brak śladów domieszki. 2. 37 fargmentów naczyń o brunatnych, 
szorstkich powierzchniach; domieszka tłucznia kamiennego, cera
micznego i miki.
Ar 24
1. Fragment górnej części naczynia o szarobrunatnych, gładkich 
powierzchniach; domieszka miki i tłucznia kamiennego (tabl. 
XXVII, 10). 2. Malocharakterystyczny fragment naczynia o brunat
nych, szorstkich powierzchniach; domieszka tłucznia kamiennego, 
ceramicznego i miki.
Ar 38
1. Fragment brzegu i 7 fragmentów środkowych części naczyń 
o brunatnych, szorstkich powierzchniach; domieszka dużej ilości 
tłucznia kamiennego, ceramicznego i miki.
Ar 52
1. Fragment przęślika glinianego, dwustożkowatego o ciemnobru
natnej, gładkiej powierzchni; brak domieszki; średnica: 2,6 cm, wy
sokość: 2,8 cm (tabl. XXVII, 17). 2. Fragment naczynia z ornamen
tem poziomych i ukośnych linii rytych; powierzchnia brunatna, 
szorstka; domieszka dużej ilości drobnego tłucznia kamiennego, ce
ramicznego i miki (tabl. XXVII, 11). 3. Fragment przydennej części 
naczynia z pierścieniowalo uformowanym dnem; powierzchnie bru
natne, szorstkie z wyraźnymi śladami ugniatania; domieszka tłucz
nia kamiennego, ceramicznego i miki (tabl. XXVII, 12). 4. Frag
ment dolnej części naczynia z prostym dnem; powierzchnie bru
natne, bardzo gładkie; domieszka miki i drobnego tłucznia kamien
nego; średnica dna: 8,8 cm (tabl. XXVII, 13). 5. Fragment naczynia 
ze stożkowatym guzkiem plastycznym; powierzchnie szarobrunat
ne, szorstkie, ze śladami wtórnego przepalenia; domieszka tłucznia 
kamiennego (tabl. XXVII, 14). 6. Fragment naczynia z poziomą li
nią rytą; powierzchnia ceglastobrunatna, szorstka; domieszka tłucz
nia kamiennego, ceramicznego i miki (tabl. XXVII, 15). 7. Frag
ment górnej części naczynia z nasadą taśmowatego ucha; po-
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Tabl. XXV. Otalęż, st. 1, pow. Mielec, woj. podkarpackie. Material zabytkowy z ara 17
Taf. XXV. Otalęż, Fundsl. 1. Kreis Mielec, Vorkarpaten -  Wojewodschaft. Fundmaterial vom 17. Ar
Ta6ji. XXV. OTaji'3H>K, non. MeJiep, Boen. flo/tKapnaTCKoe. BemeBofi MaiepnaJi na apa 17
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Tabl. XXVI. 
Taf. XXVI. 
Ta6/i. XXVI.

Otałęż, st. 1, pow. Mielec, woj. podkarpackie. Materiał zabytkowy z ara 17
Otaięż, Fundst. 1. Kreis Mielec, Vorkarpaten -  Wojewodschaft. Fundinaterial vom 17. Ar
OT3JI3HJK, noB. Merteti, BoeB. FIo.iKapnaTCKoe. BemeBOH MaTepnan H3 apa 17
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Tabl. XXVII. Otałęż, st. 1, pow. Mielec, woj. podkarpackie. Material zabytkowy z ara 17 (1—9), ara 24 (10), ara 52 (17), ara 53 (18)
Taf. XXVII. Otałęż, Fundst. 1. Kreis Mielec, Vorkarpaten -  Wojewodschaft. Fundmaterial vom 17. Ar (1-9), vom 24. Ar (10), vom 52.

Ar (17), vom 53. Ar (18)
TaSji. XXVII. OTan3ii>K, non. Menen, BoeB. IloAKapnaTCKoe. BenteBon MaTepHan H3 apa 17 (1-9), apa 24 (10), apa 52 (17), apa 53 (18)
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- cm

Tabl. XXVIII. Otalęż, st. 1, pow. Mielec, woj. podkarpackie. Material zabytkowy z ara 53
Taf. XXVIII. Otalęż, Fundst. 1. Kreis Mielec, Vorkarpaten -  Wojewodschaft. Fundmaterial vom 53.
Taoji. XXVIII. OTajoiDK, non. Mejien, BoeB. IIonKapnaTCKoe. BemeBOH MaTepnan H3 apa 53

Ar
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Tabl. XXIX. Otalęż, st. 1, pow. Mielec, woj. podkarpackie. Material zabytkowy z ara 53 (1-8), ara 56 (9-17)
Taf XXIX. Otalęż, Fundst. 1. Kreis Mielec, Vorkarpalen -  Wojewodschaft. Fundmalerial vom 53. Ar (1-8), vom 56. Ar (9—17) 
Ta6n. XXIX. OTaaanvK, noB. Meaert, BoeB. FIo,ztKapnaTCKoe. BemeBoM MaTeprian H3 apa 53 (1-8), apa 56 (9-17)
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Tabl. XXX. Otałęż, st. 1, pow. Mielec, woj. podkarpackie. Materia! zabytkowy z ara 56
Taf. XXX. Otałęż, Fundsl. 1. Kreis Mielec, Vorkarpaten -  Wojewodschaft. Fundmaterial vom 56. Ar
Ta6ji. XXX. OTaiDH/K, noB. MeJieu, BoeB. flo^KapnaTCKoe. BemeBoii MaTepwari H3 apa 56
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wierzchnie czernione, matowe; domieszka sporej ilos'ci drobnego 
tłucznia kamiennego i miki (tabl. XXVII, 16). 8. 135 fragmentów 
ceramiki lepionej ręcznie, w tym 5 fragmentów czernionych, gład
kich i 130 fargmentów brunatnych i szarobrunatnych, gładkich 
i szorstkich.
Ar 53
1. Mały, dwuslożkowaty przęślik gliniany z wklęśnięciami przy bie
gunach; powierzchnie czernione, błyszczące; brak wyraźnej do
mieszki; średnica: 2,2 cm, wysokość: 1 cm (tabl. XXIX, 3). 2. Frag
ment górnej części lekko profilowanego naczynia; powierzchnie 
brunatne, gładkie; domieszka tłucznia kamiennego, ceramicznego 
i miki; średnica wylewu: 16,2 cm (tabl. XXVII, 18). 3. Fragment 
górnej części naczynia misowatego z brzegiem zagiętym do środka; 
powierzchnie brunatne, gładkie; domieszka drobnego tłucznia ka
miennego i ceramicznego, z pojedynczymi, grubymi ziarnami; śred
nica wylewu: 20,2 cm (tabl. XXVIII, 1). 4. 2 fragmenty brzegów 
różnych naczyń o brunatnych, szorstkich powierzchniach; domiesz
ka tłucznia kamiennego, ceramicznego i miki (tabl. XXVIII, 2, 4). 
5. Fragment górnej części naczynia -  małej, profilowanej czarki, 
bardzo starannie wykonanej; powierzchnie czernione, błyszczące; 
domieszka niewielkiej ilości drobnego tłucznia ceramicznego; śred
nica wylewu: 7 cm (tabl. XXVIII, 3). 6. Fragment naczynia z czę
ściowo zachowanym, waieczkowatym uchem, na brzuścu ślady linii 
rytych; powierzchnie ceglastobrunatne, gładkie; domieszka tłucznia 
kamiennego, ceramicznego i miki (tabl. XXVIII, 5). 7. Fragment 
naczynia z ornamentem pionowych i poziomych linii rytych; po
wierzchnie szarobrunatne, gładkie; domieszka tłucznia ceramiczne
go i drobnego kamiennego (tabl. XXVIII, 6). 8. Fragment górnej 
części naczynia z rzędem dołków palcowych (?) poniżej krawędzi; 
powierzchnie ceglaste, szorstkie; domieszka tłucznia kamiennego 
i ceramicznego oraz miki (tabl. XXVIII, 7). 9. Fragment dna z otwo
rem w środku; powierzchnie jasnobrunatne, szorstkie; domieszka 
dużej ilości tłucznia kamiennego, ceramicznego i miki; średnica 
otworu w dnie: około 1,4 cm (tabl. XXVIII, 8). 10. Fragment górnej 
części naczynia z brzegiem zagiętym do środka; powierzchnie ciem
nobrunatne, dość gładkie; domieszka tłucznia kamiennego i cera
micznego (tabl. XXXVIII, 9). 11. Fragment górnej części naczynia
0 dwustożkowatym brzuścu; powierzchnie brunatne, gładkie; do
mieszka tłucznia kamiennego z wystającymi grubymi ziarnami 
(tabl. XXVIIT, 10). 12. Przydenna część naczynia; dno lekko wyod
rębnione; powierzchnie jasnobrunatne, gładkie; domieszka tłucznia 
kamiennego, ceramicznego i miki (tabl. XXVIII, 11). 13. Fragment 
górnej części naczynia o prostym brzegu; powierzchnie brunatne, 
gładkie; domieszka małej ilości tłucznia kamiennego (tabl. XXVIII, 
12). 14. Fragment naczynia pokryty krzyżującymi się liniami ryty
mi; powierzchnie brunatne, dość gładkie; domieszka tłucznia ka
miennego i ceramicznego (tabl. XXVIII, 13). 15. Mały fragment 
naczynia z poziomym, szerokim żłobkiem; powierzchnie czarne, 
matowe; domieszka miki i drobnego tłucznia ceramicznego (tabl. 
XXVIII, 14). 16. 2 fragmenty brzegów różnych naczyń o brunat
nych, gładkich powierzchniach; domieszka tłucznia kamiennego
1 ceramicznego (tabl. XXVIII, 15, 16). 17. Fragment górnej części 
naczynia o prostym brzegu; powierzchnie brunatne, szorstkie ze śla
dami wtórnego przepalenia; domieszka tłucznia kamiennego, ce
ramicznego i miki; średnica wylewu: 17,2 cm (tabl. XXIX, 1). 
18. Fragment górnej części naczynia o mocno wygiętym brzegu; po
wierzchnie czernione, błyszczące; domieszka małej ilości piasku; 
średnica wylewu: 12,2 cm (tabl. XXIX, 2). 19. Mały fragment na
czynia z guzkiem plastycznym, przewężonym na środku dwoma 
dołkami palcowymi; powierzchnie brunatne, szorstkie; domieszka 
tłucznia kamiennego, ceramicznego i miki (tabl. XXIX, 4). 20. Pła
skodenny czerpak z niezachowanym, waieczkowatym uchem; brzeg 
lekko wywinięty; powierzchnie brunatnoczame, plamiste, szorstkie;

domieszka drobnego tłucznia kamiennego i miki; średnica wylewu: 
13 cm, dna: 12 cm, wysokość: 5,6 cm (tabl. XXIX, 5). 21. Przyden- 
ny fragment naczynia z wyraźnym śladem zlepiania; dno lekko wy
odrębnione; powierzchnie czernione, matowe; brak wyraźnej do
mieszki (tabl. XXIX, 6). 22. Fragment dolnej części naczynia z doł
kiem w dnie i szerokim, płaskim żłobkiem; powierzchnie czernione, 
błyszczące; brak domieszki (tabl. XXIX, 7). 23. Fragment górnej 
części naczynia toczonego na kole; przejście szyjki w brzusiec pod
kreślone profilowanym wałkiem; powierzchnie siwe; domieszka po- 
jedyńczych ziaren tłucznia kamiennego; średnica wylewu: 16 cm 
(tabl. XXIX, 8). 24. 903 fragmenty ceramiki z różnych naczyń, 
w tym: 2 fragmenty ceramiki toczonej, siwej i 901 fragmentów na
czyń lepionych ręcznie (42 czernione, gładkie i 859 brunatne i sza
robrunatne, gładkie i szorstkie).
Ar 54
1. Fragment brzegu i 6 fragmentów brzuśców różnych naczyń o bru
natnych i szarobrunatnych, szorstkich powierzchniach; domieszka 
tłucznia kamiennego, ceramicznego i miki.
Ar 55
1. 2 małe fragmenty den naczyń o czernionych, matowych po
wierzchniach; brak wyraźnej domieszki. 2. 25 drobnych, malocha- 
rakterystycznych fragmentów naczyń o brunatnych, szorstkich po
wierzchniach; domieszka tłucznia kamiennego, ceramicznego 
i mild.
Ar 56
I. 2 fragmenty brzegów różnych naczyń o brunatnych, szorstkich, 
nierównych powierzchniach; domieszka tłucznia ceramicznego 
i miki (tabl. XXIX, 9, 11). 2. Fragment brzegu naczynia o brunat
nych, gładkich powierzchniach; domieszka drobnego tłucznia ka
miennego, ceramicznego i miki (tabl. XXIX, 10). 3. Fragment gór
nej części naczynia z brzegiem zagiętym do środka; powierzchnie 
czernione, błyszczące; brak domieszki (tabl. XXIX, 12). 4. Frag
ment dolnej części naczynia o prostym dnie; powierzchnie jasnobru
natne, gładkie; brak wyraźnej domieszki; średnica dna: 7 cm (tabl.
XXIX, 13). 5. Fragment górnej części naczynia o lekko wywiniętym 
brzegu; szyjka oddzielona od brzuśca poziomą linią rytą; po
wierzchnie brunatne, szorstkie, bardzo nierówne -  widoczne ślady 
ugniatania; domieszka grubych ziaren tłucznia kamiennego; średni
ca wylewu: 14 cm (tabl. XXIX, 14). 6. Fragment górnej części na
czynia o esowatym profilu; powierzchnie czernione, bardzo starte; 
domieszka piasku (tabl. XXIX, 15). 7. Fragment wałeczkowatego 
ucha; powierzchnie brunatne, szorstkie; domieszka tłucznia kamien
nego i ceramicznego (tabl. XXIX, 16). 8. Fragment brzegu naczynia 
z nasadą ucha; powierzchnie jasnobrunatne, szorstkie; domieszka 
tłucznia kamiennego i miki (tabl. XXIX, 17). 9. Fragment dolnej 
części naczynia o prostym dnie; powierzchnie brunatne, szorstkie; 
domieszka tłucznia kamiennego i ceramicznego (tabl. XXX, 1).
10. Mały fragment brzegu naczynia; powierzchnie brunatne, szorst
kie; domieszka tłucznia ceramicznego i kamiennego (tabl. XXX, 2).
II. Fragment górnej części lekko profilowanego naczynia; po
wierzchnie jasnobrunatne, szorstkie; domieszka tłucznia kamienne
go, ceramicznego i miki; średnica wylewu: 12 cm (tabl. XXX, 3).
12. Fragment wałeczkowatego ucha; powierzchnia jasnobrunatna; 
dość gładka; domieszka tłucznia ceramicznego i miki (tabl. XXX, 
4). 13. 2 fragmenty naczynia toczonego na kole, prawdopodobnie 
dzbana (?); powierzchnie szarobrunatne, gładkie; domieszka drob
nego tłucznia kamiennego i piasku (tabl. XXX, 5). 14. Fragment 
dolnej części naczynia o prostym dnie; powierzchnie czernione, bar
dzo starte; domieszka miki (tabl. XXX, 6). 15. Fragment górnej czę
ści naczynia o wywiniętej krawędzi; powierzchnie szarobrunatne, 
szorstkie; domieszka niewielkiej ilości tłucznia kamiennego (tabl.
XXX, 7). 16. Guzek plastyczny z dołkiem w środku; powierzchnia 
bardzo szorstka, ciemnobrunatna; domieszka tłucznia kamiennego
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labl. XXXI. Otalęż, st. 1, pow. Mielec, woj. podkarpackie. Materiał zabytkowy z ara 63(1-7), ara 64 (8, 9), ara 65 (10-17)
Taf. XXXI. Otalęż, Fundst. 1. Kreis Mielec, Vorkarpaten -  Wojewodschaft. Fundmaterial vom 63. Ar (1-7), vom 64. Ar (8, 9),vom 65. 

Ar (10-17)
taaji. XXXI. Ot3ji3h>k, noB. Meneu. BoeB. no^KapnaTCKoe. Beinenofi MaTepnaji H3 apa 63 (1-7). apa 64 (8, 9). apa 65 (10-17).
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Tabl. XXXD. Otalęż, si. 1, pow. Mielec, woj. podkarpackie. Material zabytkowy z ara 66 (1—7), ara 111 (8-14), bez lokalizacji (15, 16) 
Taf. XXXII. Otalęż, Fundst. 1. Kreis Mielec, Vorkarpalen -  Wojewodschaft. Fundmaterial vom 66. Ar (1—7), vom 111. Ar (8-14), ohne 

Lokalisierung (15, 16)
Ta6 ji. XXXII. Oxaron>K, noB. MeJieu, BoeB. IlojiKapnaTCKoe. BemeBoii \iaTepnaji H3 apa 66 (1-7), apa 111 (8-14), 6ea JiOKaJiH3apHH (15, 16)
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i miki (tabl. XXX, 8). 17. Fragment dolnej części naczynia o lekko 
wyodrębnionym dnie; powierzchnie brunatne, szorstkie; domieszka 
thicznia kamiennego i miki (tabl. XXX, 9). 18. Fragment dolnej czę
ści naczynia o prostym dnie, ze śladami po uchu; powierzchnie bru
natne, szorstkie; domieszka tłucznia kamiennego, ceramicznego 
i miki; średnica dna: 7 cm (tabl. XXX, 10). 19. Fragment dolnej czę
ści naczynia z dnem uformowanym w stopkę; powierzchnie brunatne, 
szorstkie; domieszka tłucznia kamiennego i miki (tabl. XXX, 11). 
20. Fragment ucha w formie lekko spłaszczonego walka; powierzch
nia brunatna, gładka, domieszka drobnego tłucznia kamiennego (tabl.
XXX, 12). 21. Fragment górnej części naczynia o lejkowatej formie; 
powierzchnie brunatne, szorstkie, ze śladami okopceń; domieszka 
drobnego tłucznia kamiennego, ceramicznego i miki (tabl. XXX, 13). 
22. 359 fragmentów ceramiki z naczyń lepionych ręcznie, w tym: 29 
fragmentów ceramiki czernionej, gładkiej i 330 fragmentów cerami
ki brunatnej i szarobrunatnej, gładkiej i szorstkiej.
Ar 59
1. 28 fragmentów ceramiki z różnych naczyń lepionych ręcznie, 
w tym: 1 fragment o czernionych, gładkich powierzchniach i 27 
fargmentów o powierzchniach brunatnych i ceglastobrunalnych, 
szorstkich, z domieszką tłucznia kamiennego, ceramicznego i miki. 
Ar 63
1. Fragment górnej części naczynia o esowatym profilu; na najwięk
szej wydętości brzuśca rząd odcisków paznokciowych; powierzch
nie brunatne, szorstkie; domieszka piasku; średnica wylewu: 12 cm 
tabl. XXXI, 1). 2. Fragment naczynia z nasadą ucha; powierzchnie 

czernione, błyszczące; domieszka niewielkiej ilości tłucznia ka
miennego i miki (tabl. XXXI, 2). 3. Fragment górnej części naczy
nia z małymi dołkami na krawędzi; powierzchnie szarobrunatne, 
giadkie; domieszka pojedynczych ziaren tłucznia kamiennego (tabl.
XXXI, 3). 4. Fragment górnej części naczynia o krótkiej szyjce 
i mocno wydętym brzuścu; na górnej części brzuśca poziomy rząd 
dołków palcowych; powierzchnie brunatne, gładkie; domieszka nie
wielkiej ilości drobnego tłucznia kamiennego, ceramicznego i miki; 
średnica wylewu: 24 cm (tabl. XXXI, 4). 5. Fragment dolnej części 
naczynia o silnie wyodrębnionym dnie, tworzącym stopkę; po
wierzchnie ceglastobrunatne, bardzo nierówne; domieszka dużej 
ilości drobnego tłucznia kamiennego; średnica dna: 20,4 cm (tabl. 
XXXI, 5). 6. Fragment taśmowatego ucha, uformowanego kolanko
wato; powierzchnia nierówna, jasnobrunatna; domieszka pojedyn
czych ziaren tłucznia kamiennego, który wystaje na powierzchnię 
oraz tłucznia ceramicznego (tabl. XXXI, 6). 7. Fragment stopki na
czynia; powierzchnie brunatne, szorstkie; domieszka dużej ilości 
■Jucznia kamiennego i ceramicznego oraz miki; średnica dna: 6,4 cm
tabl. XXXI, 7). 8. 188 fragmentów ceramiki z naczyń lepionych 

ręcznie, w tym: 7 fragmentów czernionych, gładkich i 181 fragmen- 
tów brunatnych i szarobrunatnych, gładkich i szorstkich.
A r 64
1. Amulet (?) z rogu w formie płaskiego krążka z otworem w środ
ka; średnica: 3,4 cm, wysokość: około 1,2 cm (tabl. XXXI, 9).
2. Fragment górnej części naczynia ze ściankami nachylonymi do 
v% ewnątrz; powierzchnie ceglaste, dość gładkie; domieszka tłucznia 
<amiennego, ceramicznego i miki; średnica wylewu: 20 cm (tabl. 
XXXI, 8). 3. 62 fragmenty ceramiki lepionej ręcznie, w tym: 3 frag
menty czernione, gładkie i 59 fragmentów brunatnych i szarobru
natnych, gładkich i szorstkich.
Ar 65
.. Fragment przedmiotu żelaznego o czworokątnym zgrubieniu z jed
ne; strony przechodzącym w igłowate ostrze; zachowana długość: 
4.6 cm (tabl. XXXI, 10). 2. Fragment pręta żelaznego z jednym koń
cem zwiniętym w uszko; prawdopodobnie część klucza; zachowana 
ćiugość: ok. 2 cm (tabl. XXXI, 12). 3. Nóż żelazny, żle zachowany, 
z obustronnie wyodrębnionym trzpieniem; długość: ok. 11 cm (tabl.

XXXI, 17). 4. Trójkątna blaszka żelazna, silnie skorodowana, praw
dopodobnie część okucia; długość: ok. 4,2 cm, szerokość u podstawy: 
ok. 2 cm. 5. Denar rzymski (ryc. 14c). 6. Górna część silnie profilo
wanego naczynia o czernionych, błyszczących powierzchniach; mała 
domieszka drobnego tłucznia i miki; średnica wylewu: 22,2 cm (tabl. 
XXXI, 11). 7. Fragment dolnej części naczynia z dnem w kształcie 
pustej nóżki; powierzchnie brunatne, gładkie; domieszka tłucznia ka
miennego, ceramicznego i miki (tabl. XXXI, 13). 8. Fragment naczy
nia z ornamentem linii rytych; powierzchnie jasnobrunatne; mała do
mieszka drobnego tłucznia (tabl. XXXI, 15). 9. Fragment górnej czę
ści naczynia sitowatego o misowatej formie; powierzchnie brunatne; 
domieszka tłucznia ceramicznego; średnica wylewu: 14 cm (tabl.
XXXI, 16). 10. 282 fragmenty naczyń lepionych ręcznie w tym: 11 
fragmentów naczyń o gładkich czernionych powierzchniach i 271 
fragmentów o powierzchniach brunatnych i ceglastobrunatnych.
Ar 66
1. Przęślik gliniany, dwustożkowaty, asymetryczny; powierzchnia 
brunatna, szorstka; domieszka miki i piasku; średnica: 3,6 cm, wyso
kość: 2,6 cm (tabl. XXXII, 4). 2. Fragment przęślika glinianego, dwu- 
stożkowatego; powierzchnia brunatna, gładka; domieszka drobnego 
tłucznia kamiennego, piasku i miki; średnica: 3 cm, wysokość: 3,2 cm 
(tabl. XXXII, 5). 3. Przęślik gliniany, asymetryczny o soczewkowa- 
tym przekroju; powierzchnia ceglastobrunatna, szorstka; ślady wtór
nego przepalenia, mala domieszka tłucznia kamiennego; średnica: 
3,6 cm, wysokość: 2,2 cm (tabl. XXXII, 7). 4. Nóż żelazny, silnie sko
rodowany z obustronnie wyodrębnionym trzpieniem; zachowana dłu
gość: 12 cm (tabl. XXXII, 2). 5. Denar rzymski ząbkowany 
(ryc. 14d). 6. Fragment brzegu naczynia o brunatnych, szorstkich po
wierzchniach; domieszka tłucznia kamiennego, ceramicznego i miki 
(tabl. XXXII, 1). 7. Fragment kolankowatego ucha naczynia o brunat
nej, gładkiej powierzchni; domieszka tłucznia kamiennego, grubego 
tłucznia ceramicznego i miki (tabl. XXXII, 3). 8. Fragment dolnej 
części naczynia o prostym dnie; powierzchnie czernione, błyszczące; 
domieszka drobnego tłucznia kamiennego i miki; średnica dna: 12 cm 
(tabl. XXXII, 6). 9.411 fragmentów ceramiki lepionej ręcznie, w tym: 
12 fragmentów czernionych, gładkich i 399 o powierzchniach brunat
nych i szarobrunatnych, gładkich i szorstkich.
Ar 67
1. 112 fragmentów ceramiki, w tym: 4 o czernionych, gładkich po
wierzchniach i 108 o powierzchniach brunatnych i szarobrunatnych, 
gładkich i szorstkich.
Ar 68
1. 128 fragmentów ceramiki o brunatnych i szarobrunatnych, gład
kich lub szorstkich powierzchniach.
Ar 105
1. 48 fragmentów ceramiki, w tym: 3 fragmenty o czernionych, 
gładkich powierzchniach i 45 gładkich i szorstkich, brunatnych lub 
szarobrunatnych.
Ar 108
1. 8 fragmentów ceramiki brunatnej, szorstkiej; domieszka tłucznia 
kamiennego i ceramicznego.
Ar 111
1. Fragment brzegu naczynia z pogrubioną krawędzią, powierzchnie 
brunatne, gładkie; domieszka tłucznia kamiennego i ceramicznego 
(tabl. XXXII, 8). 2. Fragment górnej części naczynia o esowatym 
profilu; powierzchnie brunatnoceglaste, gładkie; domieszka grube
go tłucznia kamiennego i miki; średnica wylewu: 18,2 cm (tabl.
XXXII, 9). 3. Mały fragment brzegu naczynia ze śladami ornamen
tu w postaci kropek-dołków i linii rytych; powierzchnie czernione, 
matowe; brak domieszki (tabl. XXXII, 10). 4. Fragment przydennej 
części naczynia o prostym dnie; powierzchnie jasnobrunatne, szorst
kie; domieszka dużej ilości tłucznia kamiennego i ceramicznego 
(tabl. XXXII, 11). 5. Fragment brzegu naczynia o brunatnych,
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szorstkich powierzchniach; domieszka tłucznia kamiennego i cera
micznego (tabl. XXXII, 12). 6. Fragment górnej częs'ci naczynia 
o brunatnej, gładkiej powierzchni; domieszka drobnego tłucznia ke- 
miennego i ceramicznego (tabl. XXXII, 13). 7. Fragment pierście
niowatego dna naczynia; powierzchnie brunatne, gładkie; domiesz
ka tłucznia kamiennego (tabl. XXXII, 14).
Materiał bez lokalizacji
1. Fragment górnej części naczynia o brzegu lekko zagiętym do 
środka; powierzchnie brunatne, gładkie; dmieszka dużej ilości

miki oraz drobnego tłucznia kamiennego; średnica wylewu: 12 cm 
(tabl. XXXn, 16). 2. Fragmentarycznie zachowany, doniczkowa- 
ty kubek z taśmowatym, kolankowato wygiętym uchem i prostym 
dnem; powierzchnie szarobrunatne, ze śladami wtórnego przepale
nia; domieszka tłucznia kamiennego; średnica wylewu: 15 cm, 
dna: 13 cm, wysokość: 8,2 cm (tabl. XXXII, 16). 4. 102 fragmen
ty ceramiki, w tym 1 o czernionych, gładkich powierzchniach 
i 101 o powierzchniach brunatnych i szarobrunatnych, gładkich 
i szorstkich.

3. ANALIZA

3.1. OBIEKTY NIERUCHOME

Wśród 26 obiektów odkrytych na omawianej osadzie 
wyróżniono obiekty mieszkalne, jamy gospodarcze oraz je 
den obiekt produkcyjny (?).

Obiekty mieszkalne

W tej kategorii mieści się 9 obiektów (nr 5-9, 11, 19, 23 
i 25). Reprezentują one typ pólziemianki o kształcie owal
nym, okrągłym lub zbliżonym do czworokąta. Jedynie zarys 
obiektu nr 11 należałoby określić jako nieregularny. Obiekty 
tej grupy zajmowały powierzchnię od około 9 do 24 m2. 
Jamy nr 23 i 25 uległy częściowemu zniszczeniu, stąd trud
ności z oceną ich rzeczywistych wymiarów. Wydaje się jed
nak, że pod tym względem nie odbiegały od innych obiektów 
tego typu, znanych z Otałęży. Wypełniska, w większości 
przypadków były nieckowate, o dnach płaskich, rzadziej nie
regularnych i miąższości średnio około 0,50 m. Jedynie jama 
nr 5 sięgała głębiej -  1,20 m. W kilku obiektach odkryto śla
dy dołków posłupowych. W jamie 5 układały się one wzdłuż 
północnej i zachodniej ściany. Częściej jednak występowały 
wewnątrz obiektów (np. nr 7, 11,25), gdzie na ogół nie two
rzyły regularnych układów. W jamach nr 6 i 8 nie stwierdzo
no dołków posłupowych. Jeżeli odrzucimy możliwość, że 
zostały „przeoczone” podczas eksploracji, może to sugero
wać inny niż w pozostałych przypadkach sposób konstrukcji 
ścian.

Wewnątrz dwóch obiektów (nr 7 i 11) wystąpiły paleni
ska. W jam ie nr 7 znajdowało się ono w jej południowo-za
chodniej części. Miało w przybliżeniu okrągły kształt o śred
nicy 1,00 m. W warstwie węgla drzewnego i popiołu, o miąż
szości około 0,10 m, zalegało luźno kilka kamieni, fragmenty 
naczyń i bryłki polepy. Palenisko z jamy 11 było bardzo po
dobne. W zasadzie jedyna różnica to większa miąższość -  
około 0,25 m -  oraz dość nietypowe miejsce lokalizacji -  na 
linii południowej ściany obiektu, niejako na zewnątrz. Po
dobnie umieszczone paleniska znane są m.in. z Przywozu, d. 
woj. sieradzkie i Dobrzykowic, d. woj. wrocławskie (I. Jad- 
czykowa 1983, s. 220-221).

Omówienia w tym miejscu wymagają również „jamy 
2 -4 ”. Wcześniej wyjaśniono, że nie ma podstaw do wydzie
lania w tej części stanowiska trzech oddzielnych obiektów. 
Trudno również uznać cały ten obszar za pozostałość jednej, 
dużej budowli. Co prawda znana jest w kulturze przeworskiej 
idea tzw. „dużych domów” -  np. z Wólki Łasieckiej (W. Ben
der. B. Barankiewicz 1962, s. 29) czy Poświętnego (J. Pyrga-

ła 1972, s. 221), jednak w przypadku Otałęży chodzi o obszar 
o dość nieregularnym zarysie i znacznie zniszczony. Zacho
wana część ma powierzchnię około 112 m2. Nie ulega jednak 
wątpliwości, że był to teren intensywnie użytkowany. Wypeł- 
nisko sięgało do głębokości 1,00 m, a w południowej części 
tego obszaru zlokalizowano duże, owalne palenisko kamien- 
no-gliniane.

We wszystkich obiektach tej grupy odkryto znaczne ilości 
materiału zabytkowego, przede wszystkim ceramiki. Na 9968 
fragmentów uzyskanych na całym stanowisku, 4114 pochodzi 
z obiektów mieszkalnych. Wyjątkowe pod tym względem 
miejsce zajmuje jama nr 7 -  aż 1427 fragmentów naczyń.

Podsumowując, można stwierdzić, że obiekty mieszkalne 
z Otałęży nie odbiegają w swym charakterze od tych, jakie 
znamy z innych osad kultury przeworskiej, zwłaszcza z tere
nu Małopolski. Wielkością, rodzajem i charakterem wypeł- 
nisk, śladami sugerującymi rodzaj konstrukcji naziemnej są 
bardzo zbliżone do obiektów mieszkalnych z Tarnobrzega- 
Zakrzowa (J. Podgórska-Czopek, S. Czopek 1991, s.73), 
Gorzyc (B. Szpunar, A. Szpunar 1991, s. 230) i Pasieki Otfi- 
nowskiej, d. woj. tarnowskie (A. Szpunar 1994, s. 164), Bo
guchwały (J. Podgórska-Czopek 1991, s. 242), Komiaktowa 
Północnego (J. Podgórska-Czopek 1992, s. 205), Krzemieni
cy (J. Podgórska-Czopek 1998, s. 159), Woli Raniżowskiej, 
d. woj. rzeszowskie (J. Podgórska-Czopek 1991, s. 259).

Jamy gospodarcze

Jednym z podstawowych kryteriów uznawania obiektów 
wziemnych za nie- mieszkalne są ich niewielkie wymiary. 
Według Treny Jadczykowej (1983, s. 192), jamy o powierzch
ni do 4 m2 powinno się uznawać za pomieszczenia gospodar
cze lub części chat. Natomiast Kazimierz Godłowski (1969, 
s. 324) określa je jako obiekty „znacznie mniejsze niż 10 m2”. 
Wszyscy zgadzają się jednak, że nie można tu stosować 
sztywnych norm. Poza wielkością powinny być uwzględnia
ne również inne cechy, głównie charakter wypelnisk.

W Otałęży warunkom tym odpowiada co najmniej 10 
obiektów -  nr 10, 12-18, 20. Wszystkie mają mniej lub bar
dziej regularny, w przybliżeniu kolisty zarys i średnice w gra
nicach 0,60 m (jama 10) do 2,20 m (jama 12). Nieckowate 
wypełniska osiągały miąższość około 0,50 m. Zawierały po
jedyncze fragmenty naczyń, kości zwierzęce, a jamy 12 i 13 
dodatkowo, znaczną ilość polepy.

Na szczególną uwagę zasługują obiekty 17 i 18. Pierwot
nie stanowiły niewątpliwie jeden zespół funkcjonalny, skła
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dający się z dwóch jam. W każdej z nich wystąpiły paleniska 
zbudowane z kamieni, głównie otoczaków, silnie przepalo
nych. Palenisko zarejestrowano również w środkowej części 
obiektu nr 14. Warto w tym miejscu wspomnieć o problemie 
funkcji obiektów posiadających paleniska. Pogląd głoszący, 
iż obecność urządzenia grzewczego w obiekcie jest głównym 
wyznacznikiem jego funkcji mieszkalnej (K. Reguła 1969, 
s. 20) nie wydaje się słuszny. W literaturze podkreśla się duże 
znaczenie wielu różnych czynników, jakie mogły tu odgry
wać poważną rolę (K. Godłowski L969, s. 324; I. Jadczyko- 
wa 1983, s. 222; Z. Kobyliński 1988, s. 52). Obecność pale
nisk w małych jamach dosyć jednoznacznie sugeruje ich 
„produkcyjny” charakter (nie mamy niestety danych pozwa
lających określić rodzaj wytwórczości lub doraźnych działań 
tego typu) albo interpretację jako miejsc palenia ognisk, czę
sto wielokrotnie użytkowanych.

Z osady w Otałęży część obiektów znana jest w bardzo 
niewielkim stopniu. Chodzi tu o obiekty zniszczone (nr 1) 
lub nieprzebadane do końca (nr 21, 22, 24) z niepełną doku
mentacją rysunkową. Dostarczyły one znikomej ilości mate
riału zabytkowego. Na podstawie tak skąpych danych trudno 
wnioskować o ich charkterze i przeznaczeniu.

Obiekt produkcyjny
Bliżej nieokreślone funkcje produkcyjno-gospodarcze 

pełni! z całą pewnością obiekt nr 26. Obecność w wypełnisku 
węgla drzewnego, popiołu i silnie przepalonej gliny, wskazu
je na intensywną działalność ognia. Swym regularnym, koli
stym kształtem zbliżony jest do znanych z osad kultury prze
worskiej obiektów określanych jako piece do wypalania 
wapna, pieczenia chleba lub wypalania naczyń (B. Abramek 
1983, s. 155-156; H. Wiklak 1984, s. 169-170). W tym ostat
nim przypadku miałyby to być jednokomorowe piece typu 
mielerz, znane np. z terenu Dolnego Śląska (S. Pazda 1966, 
s. 93-95). Obiekt z Otałęży różni się jednak od nich wyraź
nie lejkowatym wypełniskiem. Nie stwierdzono tu również 
wykładania dna i ścianek kamieniami, co jest cechą wspo
mnianych wyżej obiektów.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę także na fakt wystę
powania w Otałęży bryłek żużla żelaznego. Byl on znajdo
wany luźno, poza obiektami, jak i w niektórych jamach -  np. 
nr 7, 10 i 17. Szczególna koncentracja wystąpiła w obiekcie 
nr 7. Znaleziono tam także bryłki rudy darniowej. Wydaje 
się zatem, że na osadzie miała miejsce produkcja żelaza (ruda 
obok żużli), choć nie ma na to bezpośrednich dowodów 
w postaci pieców. Trudno także mówić o jej zakresie i zna
czeniu dla mieszkańców osady.

3.2. ZABYTKI RUCHOME, TZW. WYDZIELONE 

Zapinki

Znane są w liczbie 3 egzemplarzy, z których 2 pochodzą 
z ,jam 2-4”, a trzecia z warstwy kulturowej. Zapinki z obiek
tu są wykonane z brązu. Jedna z nich (tabl. I, 11) reprezentu
je  typ A. 158 (VI grupa Almgrena), stanowiący formę bardzo 
pospolitą na obszarze kultury przeworskiej w późnym okre
sie rzymskim. Jego pojawienie się przypada na fazę B2/C1 
i używany jest jeszcze we wczesnym okresie wędrówek lu

dów (K. Godłowski 1977, s. 26). Zapinka z Otałęży posiada 
facetowany kabłąk, co jest cechą typologicznie późną 
(K. Godłowski 1977, s. 25). Bliskie terytorialnie analogie to 
fibule z póżnorzymskich osad w Koziarni, d. woj. tarnobrze
skie (A. Szałapata 1963, ryc. 2-3) i Korniaktowie Północ
nym, d. woj. rzeszowskie -  egzemplarz żelazny (J. Podgór- 
ska-Czopek 1992, tabl. I, 10). Okaz wręcz identyczny bę
dący znaleziskiem luźnym, pochodzi z cmentarzyska 
w Drochlinie, d. woj. częstochowskie, umieszczanego w dość 
szerokich ramach chronologicznych -  B2/C1-D (P. Kacza
nowski 1980, s. 176, ryc. 5, 12).

Druga z zapinek (tabl. I, 10), to okaz z wysoką pochew
ką. Na końcu odgiętej nóżki i na przedłużeniu kabłaka po
siada profilowane guzki. Znajduje ona odpowiedniki w VII 
grupie Almgrena chociaż są to na ogół zapinki z pojedyńczą 
sprężyną. Okaz z Otałęży posiada podwójną sprężynę nawi
niętą na żelazne oski, również zakończone guzkami. Gene
ralnie, zapinki z wysoką pochewką i górną cięciwą, wystę
pują na obszarze kultury przeworskiej od fazy B2/C1 aż po 
stadium C lb, chociaż okazy z guzkiem na przedłużeniu ka- 
biąka, który prawdopodobnie pełnił rolę haczyka podtrzy
mującego cięciwę, miałyby się pojawić nieco później 
(A. Kietlińska, T. Dąbrowska 1963, s. 189, K. Godłowski 
1977, s. 24).

Ostatnia z trzech znalezionych w Otałęży zapinek, wyko
nana jest z żelaza (tabl. X, 15). Posiada ona lekko wygięty, 
masywny kabłąk bez siadów profilowania, krótką pochewkę 
i sprężynę z dolną cięciwą. Zabytek ten reprezentuje dość 
silnie zróżnicowaną 10 serię V grupy Almgrena, występują
cą na rozległym obszarze, który oprócz ziem polskich obej
muje również Skandynawię i krąg nadłabski. Zapinki takie są 
charakterystyczne dla fazy B2 (P. Kaczanowski, J. Poleski 
1985, s. 131-132).

Sprzączka
Jedyna sprzączka z osady w Otałęży (tabl, XI, 9) jest wy

konana z żelaza i należy do grupy sprzączek dwudzielnych 
o ramie w kształcie litery „D”. Znane są one przede wszyst
kim z cmentarzysk w dorzeczu Odry i Warty (R. Madyda 
1977, s. 370-371), gdzie datuje się je głównie na okres 
C1-C2, chociaż znane są przypadki pojawiania się ich już 
w stadium B2 (K. Godłowski 1977, s. 32).

Monety
Z omawianej osady pochodzą cztery monety srebrne:
1. Denar republikański znaleziony w obiekcie nr 11, czę

ściowo uszkodzony; waga: 3,250 g, Av: głowa Salus w pr., 
Rev.: Salus w pozycji stojącej (ryc. 14a).

2. Denar republikański z warstwy kulturowej (ar 65), 
waga: 3,400 g, Av.: głowa Romy w pr., Rev.: Victoria w bi
dze (ryc. 14b).

3. Denar republikański, ząbkowany z obiektu nr 17, 
waga: 3,100 g, Av.: popiersie Diany w pr., Rev.: Victoria 
w bidze (ryc. 14c).

4. Denar republikański, ząbkowany z warstwy kulturo
wej (ar 66), waga: 3,300 g, Av.: głowa Junony z przydom
kiem Sospita w skórze kozy, w lewym polu amfora z za
wieszką, obwódka z ormamentem perełkowym, Rev.: gryf
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biegnący w prawo, w środku pola rewersu -  wklęśnięcie 
-prawdopodobnie uszkodzenie techniczne (ryc. 14d).

Poza publikacjami autorki badań, gdzie monety omawiane 
są w kontekście innych znalezisk z tego stanowiska 
(A. Szalapata 1964, s. 25, 26, 1968, s. 130, 132), denary 
z Otalęży były często wzmiankowane w literaturze; zarówno 
w katalogach (A. Kunisz 1969, nr 165 I, 1970, s. 120, 1985, 
s. 158, 159) jak i szerszych opracowaniach (K. Godłowski 1965, 
s. 41, J. Wielowiejski 1977, s. 71, L. Morawiecki 1999, s. 78).

Istnieją rozbieżności co do dat wybicia monet. Autorka 
badań podaje lata 89-84-79-54 r. p.n.e. (A. Szalapata 1964, 
s. 25, 1968, s. 130), zaś wg A. Kunisza i L. Morawieckiego, 
denar}' wybite zostały w Rzymie w latach 91-79-49 r. p.n.e. 
(A. Kunisz 1985, s. 159, 159, L. Morawiecki 1999, s. 78).

Noże żelazne

Na omawianej osadzie znaleziono 5 noży żelaznych 
(tabl. III, 9, VIII,7, XI, 4, XXXI, 17, XXXII, 2). Nie są zbyt 
dobrze zachowane. Reprezentują typ noży prostych, z dwu
stronnie wyodrębnionym trzpieniem. Tylko jeden egzem
plarz (tabl. III, 9 ) posiada trzpień wyodrębniony jednostron
nie. Jest to grupa zabytków bardzo pospolitych na stanowi
skach kultury przeworskiej, charakteryzująca się niewielkimi 
walorami datującymi (K. Godłowski 1977, s. 92-93; H. Wi- 
klak 1995, s. 169). Według Andrzeja Kokowskiego (1991, 
s. 114) pewne znaczenie może mieć sposób uformowania 
trzpienia (relatywnie starsze egzemplarze z jednostronnie 
wyodrębnionym).

Klucz

Znany z naszych materiałów zabytek (tabl. XXIV, 4) ma 
formę żelaznego pręta z jednym końcem uformowanym 
w kształcie litery „U”, a drugim zwiniętym w uszko przez 
które przeciągnięte jest kółko. Wg klasyfikacji A. Kokow
skiego (1997) jest to klucz typu A będący formą dość pospo
litą, znaną przede wszystkim z cmentarzysk kultury przewor
skiej (A. Kokowski 1997, s. 39). Klucze typu A występują 
w bardzo szerokich ramach chronologicznych chociaż szcze
gólnie charakterystyczne są dla faz B2b i B2/C1 (A. Kokow
ski 1997, s. 27, 40). Prawdopodobnie częścią klucza jest rów
nież fragment pręta żelaznego z zagiętym końcem znalezio
ny w warstwie kulturowej ara 65 (tabl. XXXI, 12). Należy 
również wspomnieć o znanych z Otalęży, bliżej nieokreślo
nych, silnie skorodowanych przedmiotach żelaznych, mogą
cych być częściami okuć zamków skrzynek (tabl. XXVII, 6, 
XXXI, 14). Jednak bardzo zly stan ich zachowania uniemoż
liwia identyfikację a tym bardziej klasyfikację typologiczną.

Tłoczek (?)

Żelazny przedmiot z wyraźnym, czworokątnym w prze
kroju zgrubieniem z jednej strony, przechodzącym w igłowa
te ostrze, może być interpretowany jako narzędzie kowalskie 
w typie tłoczka, puncy lub przebijaka (tabl. XXXI, 10 ). Za
bytek z Otalęży nie jest zachowany w całości. Znaczna dłu
gość i wygięcie części pracującej, wskazywałyby raczej na 
szydło. Narzędzia tego typu spotykane są dość często, 
zwłaszcza w środkowej części okresu rzymskiego (B. Balke, 
W. Bender 1991, s. 142).

Haczyk

W  obrębie ,jam 2-4” znaleziono żelazny, dobrze zacho
wany haczyk. Czworościenna część górna z otworem, prze
chodzi stopniowo w okrągły w przekroju, łukowato wygięty 
pręt (tabl. I, 8). Zabytek jest stosunkowo duży (około 6 cm 
długości) i masywny. Haczyki do wędek znane z materiałów 
kultury przeworskiej mają na ogół delikatniejszą budowę 
i zakończone są zadziorem (B. Abramek, 1977, s. 146, ryc. 
9 d). Okaz z Otalęży używany był chyba do innych prac, być 
może związanych z suszeniem ryb, co sugeruje autorka ba
dań (A. Szalapata 1962, s. 19). Brak jest dla tego zabytku 
precyzyjnych analogii i nie ma podstaw do dokładnego dato
wania.

Amulet rogowy

W warstwie kulturowej ara 17 odkryto płaski, rogowy krą
żek z otworem w środku (tabl. XXXI, 9 ). Jest starannie wyko
nany i kształtem bardzo zbliżony do przęślika. Nie mógł jed
nak pełnić funkcji właściwych dla tej grupy zabytków, ponie
waż jest bardzo lekki. Prawdopodobnie był to rodzaj zawieszki 
(amuletu ?). Zabytki tego typu znane są w kulturze przewor
skiej, choć niezbyt licznie (J. Rogatko 1994, s. 347). Zawiesz
ka zbliżona w kształcie, jednak wykonana z kości, znaleziona 
została w warstwie kulturowej osady w Piwonicach, d. woj. 
kaliskie (K. Dąbrowski 1970, s. 387, tabl. XXIII, 11).

Szpila kościana

Z obiektu nr 7 pochodzi szpila kościana z główką w for
mie dwóch wałkowatych, profilowanych zgrubień (tabl. VI, 8). 
Dolna część zabytku jest odłamana, co uniemożliwia określe
nie pierwotnej długości. Szpila ta nawiązuje do znanych 
z kultury przeworskiej zabytków datowanych ogólnie na 
okres wczesnorzymski. Ich występowanie ma nie wykraczać 
poza fazę Cl a (K. Godłowski 1977, s. 42). Podobnie ukształ
towaną główkę posiada szpila kościana z Jakuszowic, d. woj. 
kieleckie (K. Godłowski 1992, s. 43, ryc. 4:9). Wystąpiła 
w obiekcie datowanym na fazę B2.

Naczynia szklane

Z  obiektu 25 pochodzi niewielki cienkościenny fragment 
brzuśca naczynia (tabl. XIX, 16), prawdopodobnie słabo pro
filowanej czarki (?), z ornamentem wypukłym, niezbyt czy
telnym. Wg T. Stawiarskiej może to być samoistny motyw 
„kropli” czy „sopla” lub zwisająca kropla występująca w za
łamaniach np. linii falistej (T. Stawiarska 1999, s. 273, 274). 
Szkło tła jest bardzo przezroczyste, bezbarwne; ornamentu -  
mącone, mlecznobiałe o niebieskawym odcieniu. Analiza 
chemiczna2 3 wykazała, że jest to szkło sodowo-wapniowe 
(16,3 % Na20, 8,3 % Ca02) z dość wysokim stężeniem alu
minium (2,6 % A1203), a nieznacznym tlenku potasu i ma
gnezu (0,8 % K20, 0,56 % MgO). T. Stawiarska wskazuje na 
dość bliskie analogie wśród naczyń z ornamentem zygzaków 
z Olbii z II—IV wieku2. Importy szklane z ośrodków wschod-

2 Analiza szkieł została wykonana w Centralnym Laboratorium 
IHKM PAN w Warszawie przez T. Stawiarską i II. CJirdwoń.

3 Opracowanie analizy szkieł autorstwa T. Stawiarskiej (maszy
nopis przechowywany w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie)
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nich szczególnie licznie napływały na ziemie polskie od po
łowy III w. (J. Wielowiejski 1981, s. 399; J. Moszczyński, K. 
Siciński 1977, s. 19, T. Stawiarska 1999, s. 182).

P rz ę ś lik i

Z 17 glinianych przęślików, odkrytych na omawianym 
stanowisku, większość reprezentuje bardzo typową w okresie 
rzymskim formę dwustożkowatą z wklęśnięciami przy biegu
nach (tabl. XIII, 5, XVIII, 7). lWają one zbliżone wymiary, 
średnio 3-3,5 cm średnicy. Pod tym względem wyróżniają 
się 2, znacznie mniejsze okazy (tabl. X, 13; XXIX, 3), z któ
rych jeden ma dodatkowo dość nietypowy, miseczkowaty 
kształt. Zbliżoną formę mają przęśliki z Piwonie, d. woj. ka
liskie (K. Dąbrowski 1970, tabl. XXIII, 7) i Igolomii, d.woj. 
krakowskie (H. Dobrzańska 1990, s. 117, tabl, XXVIII, 14). 
Czasami zabytki tego typu, o małych wymiarach, uznaje się 
za gliniane paciorki (K. Godlewski 1977, s. 110; B. Balke, 
W. Bender 1991, s. 170).

Swoim kształtem wyróżnia się także przęślik przypomi
nający szpulę (tabl. XV, 4). Podobny przedmiot, jednak z sil
niej zaznaczonym przewężeniem w środku, pochodzi 
z obiektu rzymskiego z Krakowa-Nowej Huty. Określany jest 
tam jednak nie jako przęślik, ale, „szpula gliniana” (R. Ha- 
chulska-Ledwos, 1996, s. 87, tab). XVII, 12).

Przedmioty tego typu dość jednoznacznie kojarzą się ze 
„szpulami” wykorzystywanymi w warzelnictwie soli. Miały 
one pełnić rolę podpórek podtrzymujących naczynia ze sło
ną wodą nad paleniskiem (A. Jodłowski 1971, s. 30). Jednak 
zasadnicza różnica między „szpulami solnymi” a dwoma 
przedmiotami wspomnianymi wyżej, sprowadza się do tego, 
iż te pierwsze nie posiadają otworów i są większe (Z. Bukow
ski 1963, s. 252, ryc. 3, s. 256, ryc. 5-8, s. 257, ryc. 9, 10, 
A. Jodłowski 1971, s. 31, ryc. 2). Uznanie zabytku z Otalęży 
za przęślik, wydaje się w pełni uzasadnione.

Zdobione są tylko 2 przęśliki. W jednym przypadku jest 
to tylko dookolna linia ryta na największym obwodzie (tabl. 
XIII, 5). Drugi z przęślików, zachowany fragmentarycznie, 
pokryty jest rozbudowanym, dwustrefowym układem linii 
rytych i drobnych nakluć-doleczków (tabl. XI, 6).

Wszystkie zabytki omawianej grupy wykonane są dość 
starannie, ale zdecydowana większość charakteryzuje się 
brunatnymi, czarnymi lub ceglastymi, szorstkimi powierzch
niami, a glina zawiera drobną domieszkę schudzającą. Tylko 
jeden przęślik (paciorek ?) ma czernioną, błyszczącą po
wierzchnię, a glina nie zawiera intencjonalnej domieszki 
(tabl. XXIX, 3). Być może cecha ta przemawia za zalicze
niem go do grupy paciorków.

C ię ż a rk i

Dwa zachowane fragmentatycznie gliniane ciężarki tkac
kie mają formę ściętych stożków o prawdopodobnie okrągłej 
podstawie (tabl. I, 7, XI, 8 ). Na wierzchołku jednego z nich 
znajdują się 3 dołki. Bardzo zbliżoną formę, z jednym doł
kiem na wierzchołku, ma zabytek z Nowej Huty-Mogiły. 
Wystąpi! on w obiekcie datowanym ogólnie na okres wpły
wów rzymskich (R. Hachulska-Ledwos 1996, s. 79, IX, 5). 
Generalnie, obydwa ciężarki z Otalęży nie odbiegają formą 
ani surowcem, z którego je wykonano, od podobnych zabyt

ków znanych z wielu stanowisk osadowych z okresu rzym
skiego (A. Barłowska 1984, s. 67, tabl. IV, 5; J. Bednarczyk 
1988, s. 215, ryc. 141; A. Muzyczuk, E. Pohorska-Kleja 1994, 
s. 72, tabl. V, 23; H. Wiklak 1995, s. 194, tabl. XII, 6, 11).

Ł y ż k a  g lin ia n a

W obiekcie nr 6 znaleziono glinianą łyżkę (tabl. III, 7). 
Wykonana jest dość starannie, chociaż domieszka tłucznia 
kamiennego nadaje powierzchni lekką szorstkość. Nabierak 
jest owalny, dość głęboki o płaskim dnie. Rękojeść zachowa
na jest fragmentarycznie. Kilka łyżek glinianych odkryto na 
osadach w okolicach Krakowa: Kraków-Mogiła, Kraków- 
Pleszów, Kraków-Wyciąże, Kraków-Nowa Huta (R. Hachul
ska-Ledwos 1996, s. 84, tabl. XIII, 16, Z. Wożniak, P. Pole
ska 1999, s. 385, 394, ryc. 3, i-o). Wiążą się one jednak 
z okresem lateńskim i dość znacznie różnią się od okazu 
z Otalęży sposobem wykonania i formą.

Osełka

W Otalęży znaleziono jedną osełkę (tabl. XII, 4). Jest ona 
wykonana z piaskowca i ma typowy dla okresu rzymskiego 
kształt -  regularny, podłużny o czworokątnym przekroju. 
Siady używania widać prawie na wszystkich powierzch
niach. Osełki kamienne są częstym składnikiem inwentarzy 
kultury przeworskiej, szczególnie na osadach (por. m.in. 
A. Muzyczuk, E. Pohorska-Kleja 1994, s. 59, tabl. 1,4), choć 
spotykane są również na cmentarzyskach (A. Niewęgłowski 
1982, s. 67, ryc. 5a).

3.3. CERAMIKA NACZYNIOWA

Naczynia gliniane oraz ich fragmenty stanowią najlicz
niejszą grupę zabytków. Łącznie, na omawianym stanowisku 
wydobyto 9968 fragmentów ceramiki. Zostaną one omówio
ne z uwzględnieniem technologii i stylistyki (makromorfolo- 
gii, mikro morfologii i zdobnictwa).

T e c h n o lo g ia

Analizując pod względem technologicznym cały zbiór 
ceramiki z Otalęży, wzięto pod uwagę sposób uformowania 
naczynia, rodzaj wypału, wykończenie powierzchni ze
wnętrznej, rodzaj, ilość i granulometrię domieszki oraz gru
bość ścianek. Na tej podstawie wydzielono dwie główne gru
py technologiczne (I i II). Następnie dokonano bardziej 
szczegółowego podziału na podgupy i elementy grup techno
logicznych. Cały schemat przedstawia się następująco:
I -  naczynia lepione ręcznie

A -  ceramika stołowa (cienko- i średniościenna) 
a -  czerniona

i -  o powierzchniach matowych
2 - o  powierzchniach błyszczących 

b -  brunatna
1 -  o powierzchniach matowych
2 - o  powierzchniach błyszczących 

B -  ceramika tzw. grubej roboty (średnio- i grubościenna) 
a -  powierzchnie ceglaste i ceglastobrunatne

1 -  powierzchnie szorstkie
2 -  powierzchnie chropowacone
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b -  powierzchnie brunatne i szarobrunatne
1 -  powierzchnie gładkie
2 -  powierzchnie szorstkie
3 -  powierzchnie chropowacone 

II -  naczynia toczone na kole
A — ceramika o powierzchniach brunatnych, szarobrunat

nych i czarnych 
B -  klasyczna ceramika siwa 

Podział ten nawiązuje do opracowanego wcześniej sche
matu dla osady w Tarnobrzegu-Zakrzowie ( J. Podgórska- 
Czopek, S. Czopek 1991, s. 105). Procentowy udział wszyst
kich jednostek systemu technologicznego w analizowanym 
zbiorze zawiera tabela I.

Tabela I. Udział poszczególnych jednostek systemu technolo
gicznego w zbiorze ceramiki z Otałęży

K ate 
goria I II

N 9948 20

% 99,80 0,20

G ru p a A H A 11

N 605 9.343 6 14

% 6,06 93,72 0,06 0,14

l ’od-
u rupa a h a h

Razem:

N  = 9968 

100,0%

N 586 19 1858 7485

% 5,87 0,19 18,63 75,09
W a
riant 1 2 1 2 1 2 1 2 3s

N 449 137 12 7 1755 103 343 6911 231

% 4,50 1,37 0,12 0,07 17,60 1,03 3,44 69,33 2,31

W analizowanym zbiorze zdecydowanie dominują na
czynia lepione ręcznie. Udział ceramiki toczonej stanowi za
ledwie 0,20%. Najliczniej reprezentowane są naczynia grupy 
IBb, w której dominuje wariant 2 (o szorstkich powierzch
niach) -  69,33%. Ceramika stołowa, w naszym przypadku 
głównie czerniona, stanowi 6,06%. Jest to wielkość zbliżona 
do tych, jakie stwierdzono na stanowiskach o podobnym cha
rakterze i chronologii. I tak ze stan. 16 w Mielcu znamy ich 
5,6% (P. Mitura 1999, s. 145), a na.innych udział naczyń 
czernionych wynosił odpowiednio: 6,0% w Krzemienicy 
(J. Podgórska-Czopek 1998, s. 155) i 11,67% w Tamobrze- 
gu-Zakrzowie (J. Podgórska-Czopek, S. Czopek 1991, s. 98, 
tabela III).

Ceramika z omawianego stanowiska charakteryzuje się 
znacznym stopniem zniszczenia naczyń. W większości są to 
tylko ich fragmenty, nie zawsze pozwalające na rekonstruk
cje. Pełną analizę morfologiczną można przeprowadzić dla 
15 naczyń, które zachowały się w całości lub w części na tyle 
dużej, że można było dokonać ich rekonstrukcji. Zaprezento
wany poniżej przegląd form i typów naczyń odpowiada ogól
nie przyjętym kryteriom (K. Godłowski 1977, s. 113) dla 
okresu rzymskiego.

3.3.1. NACZYNIA LEPIONE RĘCZNIE

Garnki

Stanowią one najliczniejszą grupę, jednak ani jedno na
czynie nie zachowało się w całości. Analizie poddano więc 
lepiej zachowane fragmenty górnych partii, zwłaszcza brze
gi. Na tej podstawie wydzielono garnki o esowatym profilu 
oraz z brzegiem zagiętym do środka. Oddzielnie potraktowa
no jeden fragment pochodzący z naczynia o lekko wywinię
tym brzegu i bardzo silnie wydętym brzuścu.

Garnki o profilu esowatym stanowią dużą, bardzo zróżni
cowaną grupę naczyń obejmującą zarówno formy określane 
przez K. Godłowskiego (1977, s. 126-128) jako garnki z ba
niastym brzuścem i wygiętym na zewnątrz brzegiem, garnki 
z zaokrąglonym załomem i odgiętym na zewnątrz brzegiem 
oraz garnki z dwustożkowatym załomem. Wszystkie te for
my łączy sposób uformowania brzegu, który jest esowato 
wygięty. W Otałęży występują naczynia o brzegach łagodnie 
(tabl. IV, 1, 4) i silnie (tabl. II, 1, 13; XXII, 6, 8) wywinię
tych, pogrubionych (tabl. II, 12; XVIII, 2) lub ścienionych 
(tabl. XIII, 16). Obok form bardzo dużych i grubościennych
0 średnicach wylewów ponad 30 cm (tabl. XV, 1) liczne są 
naczynia niewielkie (tabl. IX, 1; XVI, 7). Pod względem 
technologicznym jest to wyłącznie ceramika tzw. „grubej ro
boty”, zarówno grupy IBa, jak i IBb, z przewagą tej ostatniej. 
Garnki o esowatym profilu są bardzo powszechne głównie 
w materiałach osadowych kultury przeworskiej, gdzie wystę
pują od fazy B2 do C2 okresu rzymskiego (K. Godłowski 
1977, s. 126-128; H. Machajewski 1995, s. 70).

Garnki z brzegiem zagiętym do środka reprezentowane 
są przez 3 fragmenty naczyń o łagodnie zaokrąglonym brzu
ścu (tabl. III, 13; IV, 9; XXVIII, 9). Nawiązują do form okre
ślanych jako szerokootworowe garnki jajowate (K. Godłow
ski 1977, s. 113). Na Górnym Śląsku są one najbardziej typo
we dla faz B 1 i B2, rzadziej pojawiając się we wczesnej fazie 
późnego okresu rzymskiego (K. Godłowski 1977, s. 125). 
T. Liana uznaje je za jedną z przewodnich form fazy B2 
(T. Liana 1970, s. 439, tabl. II, V). W Otałęży, 2 z omawia
nych fragmentów wystąpiły w obiekcie nr 6 razem z żela
znym nożem o jednostronnie wyodrębnionym trzpieniu
1 licznymi fragmentami czernionych naczyń wazowatych. 
Pod względem technologicznym reprezentują one grupę IB. 
Jeden z fragmentów jest zdobiony poniżej największej wydę- 
tości brzuśca ukośnymi liniami rytymi, wykonanymi mioteł
ką lub grzebieniem (tabl. III, 13). Omawiane naczynia posia
dają liczne analogie zarówno na cmentarzyskach (A. Dyma- 
czewski 1958, s. 363, ryc. 381:2-3, s. 369, ryc. 394:1; 
E. Szarek-Waszkowska 1971, s. 145, tabl. XIII, 1, s. 155, 
tabl. XXIII, 6; E. Raszewska 1984, s. 73, ryc. 73; 1988, tabl. 
VI, 8; M. Stasiak 1994, ryc. 41, 56a, 57f) jak i osadach 
(J. Podgórska-Czopek 1991, s. 260, ryc. 18a, s. 262, ryc. 19b, 
g; A. Szpunar 1994, s. 188, tabl. XX b-c), gdzie występują 
głównie wśród materiałów wczesnorzymskich.

• Naczynie o bardzo silnie wydętym brzuścu (tabl. XXXI, 4), 
pochodzące z warstwy kulturowej, zaliczono do grupy 
garnków, chociaż jest to forma dość nietypowa, nawiązu
jąca kształtem do niektórych naczyń zasobowych. Charak
teryzuje się starannym wykonaniem i cechami technolo
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gicznymi grupy IB. Nie znaleziono ścisłych analogii dla 
:ego naczynia.

Wśród fragmentów den, wiele wykazuje cechy technolo
giczne pozwalające uznać je  za części garnków. Są to dna 
płaskie, lekko wyodrębnione (tabl. II, 7; XIII, 10) oraz naj
bardziej typowe, proste (tabl. IX, 7; XVI, 13; XXI, 8; XXVI, 
5 1. Nie mają one szczególnych walorów datujących i uzna
wane są za „element naczyń ogólnie z okresu wpływów 
rzymskich” (H. Machajewski 1995, s. 73).

Zdobienie stwierdzono na kilkunastu garnkach. Dla tej 
grupy naczyń dość typowy jest ornament prostych i krzyżu
jących się linii rytych i bruzd, w tym także wykonanych 
grzebieniem lub miotełką. W Otałęży pokrywają one dolne 
i środkowe partie naczyń (tabl. III, 3, 13; V, 14, XXIII, 20;
XXVIII, 13). Ornament taki pojawia się na Górnym Śląsku 
już w fazie B 1, B2 i występuje przede wszystkim na garn
kach o profilu esowatym, rzadziej jajowatych (K. Godłow- 
ski 1977, s. 157-158). Analogicznie zdobione naczynia 
znane są z innych osad przeworskich, położonych w bli
skim sąsiedztwie Otałęży (np. Krzemienica, d. woj. rze
szowskie, datowana na fazę B 2-C la -  J. Podgórska-Czopek 
1998, s. 160-161, ryc. 4a, 5a). Dość częsty jest także orna
ment dołków palcowych i paznokciowych. Odciski wystę
pują w rzędach na górnych partiach brzusców (tabl. IX, 1; 
XX, 7; XXXI, 1, 4) albo tuż pod krawędzią (tabl. II, 1; III, 
1. 2; XV, 10; XVII, 9). Zaobserwowano również zdobienie 
krawędzi, zarówno dołkami palcowymi (tabl. IX, 5; XV, 6; 
XXXI, 3) jak i nacinaniem (tabl. VI, 10; X, 7; XXV, 5). 
W kulturze przeworskiej ten sposób zdobienia rejestrowany 
;est w różnych układach i należy do najczęściej spotyka
nych. Datowany jest na schyłek wczesnego i początek póź
nego okresu rzymskiego (K. Dąbrowski 1970, s. 369, tabl. 
XIII, 2, 7; K. Godłowski 1977, s. 159-160; H. Machajew
ski 1995, s. 73-74). Warto w tym miejscu wspomnieć o kil
ku fragmentach naczyń z ornamentem plastycznym, choć 
nie ma pewnos'ci, czy wszystkie pochodzą z form garnko- 
watych. Są to różnego typu guzki, najczęściej w połączeniu 
z dołkami palcowymi (tabl. IX, 4; XXIII, 3; XXVII, 14;
XXIX, 4). Generalnie, plastyczny typ zdobnictwa naczyń 
pochodzących z Małopolski nie jest charakterystyczny dla 
garncarstwa ludności kultury przeworskiej i uznaje się go 
za przejaw wpływów kręgu dackiego (R. Madyda-Legutko 
1996, s. 63).

Naczynia wazo watę
Grupa ta obejmuje jedno naczynie zachowane w całości 

tabl. XII, 1) oraz kilkaset fragmentów wśród których udało 
się zrekonstruować tylko dwie formy (tabl. IV, 6, XXV, 3). 
Analizie poddano więc głównie górne partie naczyń koncen
trując się przede wszystkim na stopniu ich profilowania. Ce
cha ta odgrywa często pierwszorzędną rolę w klasyfikacjach 
typologicznych naczyń wazowatych (E. Szarek-Waszkowska 
1971, s. 125, H. Machajewski 1995 s. 68). Na tej podstawie 
wydzielono naczynia wazowate silnie i słabo profilowane.

Ceramika pierwszej grupy to typowy przykład „naczyń 
stołowych”, bardzo starannie wykonanych o czernionych, 
błyszczących powierzchniach (tabl. X, 12, XVII, 10, XXXI, 11). 
Wazy tego typu uznawane są za jeden z wyznaczników wcze

snej fazy okresu rzymskiego (T. Liana 1970, s. 439, 
K. Godłowski 1977 s. 139).

W grupie naczyń słabo profilowanych uwagę zwraca 
w całości zachowane naczynie o dość przysadzistej formie 
i silnie wyodrębnionym dnie (tabl. XII, 1). Bliską analogią 
jest naczynie pochodzące z jednego z grobów na cmentarzy
sku w Gościeradowie, d. woj. tarnobrzeskie, gdzie wystąpiło 
z zapinką kuszowatą A. 162 (A. Niewęgłowski 1982, s. 74, 
ryc. 9 g). Fragmenty' innych naczyń tej grupy z Otałęży mają 
zbliżone proporcje (tabl. XII, 3, XIV, 13, XXV, 2).

Obie, wyróżnione na omawianym stanowisku grupy na
czyń wazowatych, poza stopniem profilowania, różnią się 
także technologią. Podział ten jest bardzo wyraźny. Wazy sil
nie profilowane to cienko- i średniościenna czerniona cera
mika grupy IAa i IAb, zaś naczynia słabo profilowane to pra
wie wyłącznie ceramika brunatna i szarobrunatna zarówno 
typu IBa, IBb jak  i IIAa, IIBa oraz IIBb jak to ma miejsce 
w przypadku naczynia zachowanego w całości (tabl. XII, 1). 
Mimo, iż występują tu również pojedyńcze fragmenty łagod
nie profilowanych waz o czernionych powierzchniach (tabl. 
XII, 3), to regułą jest obecność domieszki schudzającej, czę
sto w dość dużej ilości, głównie drobnego tłucznia kamienne
go. Pod tym względem zdecydowanie odbiegają one od na
czyń grupy pierwszej gdzie intencjonalna domieszka prak
tycznie nie występuje.

Naczynia wazowate powszechnie uważane są za formy 
typowe dla kultury przeworskiej, szczególnie w młodszych 
fazach starszego okresu rzymskiego i na początku późnego 
(K. Godłowski 1981, s. 62, B. Balke 1991, s. 128). Podobne 
ramy chronologiczne musimy przyjąć dla obydwu grup tych 
naczyń wydzielonych w Otałęży. Do starszego odcinka tego 
okresu możemy odnieść jedynie dwie wspomniane wcześniej 
wazy o smukłych formach (tabl. IV, 6, XXV, 3). Jedno z na
czyń odkryto w obiekcie nr 6, gdzie wystąpiło z materiałem 
datowanym na fazę B2.

Na stanowiskach osadowych kultury przeworskiej bli
skich Otałęży zarówno terytorialnie jak  i chronologicznie, 
znajdujemy liczne analogie dla omawianej grupy naczyń 
(Wola Raniżowska, st. 17 -  J. Podgórska-Czopek 1991, 
s. 260, Mielec, st. 16 -  P. Mitura 1994, s. 319, Krzemienica, 
st. 2 -  J. Podgórska-Czopek 1998, s. 161, 162).

Zdobienie na lepiej zachowanych naczyniach wazowa
tych praktycznie nie istnieje. Czasem występują jedynie po
ziome linie ryte podkreślające tektonikę naczynia (tabl. II, 
11, IV, 6). Typowy ornament zaobserwowano na kilku ma
łych fragmentach ceramiki o technologii naczyń stołowych. 
Część z nich może pochodzić z form wazowatych. Są to naj
częściej kombinacje małych nakłuć-dołeczków z liniami ry
tymi (tabl. X, 8, XIV, 8, XXIV, 7) lub niewielkimi listwami 
(tabl. XV, 9, XXIII, 18). Dość nietypowe są podwójne krzy
żyki wyryte na powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej praw
dopodobnie szyjki naczynia (tabl. XV, 8). Tylko jeden nie
wielki fragment (tabl. XI, 11) pokryty jest rozbudowanym 
ornamentem w formie meandra wypełnionego nakłuciami, 
ograniczonego od góry poziomym żeberkiem z nacięciami. 
Taki typ zdobnictwa charakterystyczny jest dla naczyń wazo
watych szczególnie licznie występujących na cmentarzy
skach fazy B2 (E. Szarek-Waszkowska 1971, s. 137, tabl. V,
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K. Godłowski 1977, s. 160-161, M . Stasiak 1994, ryc. 51, a, 
T. Dąbrowska 1997, s. 211, tabl. L X X X I, 5, s. 223, tabl. 
X C III, 21).

Lepiej zachowane wazy z Otałęży, posiadają dna płaskie. 
W  materiale ceramicznym występuje jednak wiele fragmen
tów nóżek pustych w środku, które możemy wiązać z naczy

niami wazowatymi lub czarkami. Są tu zarówno formy dość 
wysokie (tabl. X , 16, X III ,  17), bardzo starannie wykonane, 

o cechach technologicznych grupy IAa, IAb jak  i grubościen- 
ne, często asymetryczne lub wtórnie przepalone nóżki o tech
nologii typowej dla ceramiki brunatnej z domieszką schudza- 
jącą (tabl. IV, 12, 14, X X X , 11, X X X I, 13).

Wazy na nóżkach, zwłaszcza wysokich, odnoszone są do 
wczesnej fazy okresu póżnorzymskiego (K. Godłowski 1981, 
s. 65). Ten typ uformowania den jak  również tzw. dna kopyt- 

kowate, także obecne w materiale z Otałęży, H. Machajewski 
uznaje za elementy charakterystyczne dla naczyń pochodzą
cych z „rozwiniętego wczesnego i początków późnego okre
su rzymskiego -  faza B2 -  C 1 b (H. Machajewski 1995, s. 72, 
73).

Misy, czarki

W  materiale ceramicznym z Otałęży można wskazać 
wiele fragmentów posiadających cechy mis, czarek, bądź 
form zbliżonych, jednak brak naczyń zachowanych w całości 
bardzo utrudnia klasyfikację, zwłaszcza, że wielkość naczy

nia, sposób uformowania dna odgrywają tutaj pierwszorzęd
ną rolę. Wśród mis zwraca uwagę dość duże naczynie z za
okrąglonym załomem (tabl. X X , 1). Brzeg jest silnie wygię
ty, a szyjkę oddziela od brzuśca poziome żeberko. Na 
półkulistym  dnie widać ślady promieniście układających się 
żłobków. Bogato zdobiony fragment naczynia z dołkiem 
w dnie, to również część misy, czy raczej miseczki (tabl. 
X V I, 12). Ten typ naczyń licznie występuje w materiałach 

kultur}' przeworskiej, stanowiąc formę długotrwałą, obejmu
jącą okres od początku fazy B2 po C2 (K. Godłowski 1977, 
s. 143-144; H. Machajewski 1995, s. 72; H. W iklak 1995, s. 

166). Mianem czarek określane są naczynia zbliżone kształ
tem do mis, jednak mniejsze i bardziej głębokie (K. Godłow

ski 1977, s. 139). W  Otałęży, bez większych zastrzeżeń, za
liczono do tej grupy 3 naczynia (tabl. X, 10; X X IV , 15: 
X X V III,  3), z których 2 reprezentują typ czarek silnie p ro fi
lowanych z brzuścem pokrytym  szerokimi żłobkami (tabl. 
X, 10, X X IV , 15). Podobnie jak  misy, są formami długotrwa
łym i o zbliżonej do nich chronologii (K. Godłowski 1977, 
s. 140-141). Liczne fragmenty mis, czarek, bądź form zbliżo
nych, ze względu na zły stan zachowania nie mogą być b li
żej sklasyfikowane (tabl. V, 9; V II, 8-9; X I, 3; X X IX , 7, 12). 
Wszystkie łączy bardzo staranne wykonanie. Są to głównie 
naczynia czernione grupy IAa i IAb. Wyjątkiem jest półku li- 
ste naczyńko o brunatnej, szorstkiej powierzchni, noszące 
ślady wtórnego przepalenia (tabl. X X II, 5). Zdobienie tej 
grupy naczyń jest dość ubogie i ogranicza się w zasadzie do 
rytych żłobków i lin ii (tabl. V II, 8; XXIV , 15), czasem w po
łączeniu z dołeczkami (tabl. X V I, 12). Niektóre zdobione 
fragmenty ceramiki omówione zostały przy wazach, choć 
równie dobrze część z nich może pochodzić z wyżej omó
wionej grupy naczyń. Podobnie jest z fragmentami den. Poza

typami uwzględnionymi w m ikrom orfo logii waz, wymienić 
należy bardzo charakterystyczne półkuliste dna, często 
z wklęśnięciem w  środku. W  Otałęży nie są one zbyt liczne 
(tabl. X X IX , 7). N ie wnoszą też nic nowego do datowania tej 
grupy naczyń.

Kubki, czerpaki

Z  trzech zachowanych w całości naczyń, dwa reprezen
tują formy płaskodenne, szerokootworowe z lekko wyw inię
tym brzegiem i wałeczkowatym uchem sięgającym od brze
gu aż do części przydennej (tabl. X I 1, X X IX , 5). Trzecie 
z naczyń ma kształt pó łku listy (tabl. V I, 5). Naczynia tego 
typu zwykło się określać mianem czerpaków, termin kubków 
rezerwując dla form wyższych (K. Godłowski 1977, s. 144, 

145). Kryteriom tym  odpowiadają dwa naczynia o charakte
rystycznym doniczkowatym kształcie, nawiązującym do tzw. 
czasz dackich (tabl. X X I, 4, X X X II, 16). Wiążąc je z dackim 
kręgiem kulturowym, należałoby przyjąć dla nich chronolo

gię nie późniejszą niż I w. n.e. (R. Madyda-Legutko 1996, 
s. 64). Czerpaki trzeba raczej odnosić do okresu póżnorzym
skiego (K. Godłowski 1977, s. 144, 145).

Liczne fragmenty uch w materiale ceramicznym z Otałę
ży, pochodzą prawdopodobnie z kubków. Są to zwykle oka
zy wałeczkowate, lekko spłaszczone, półokrągłe (tabl. 
X X V III,  5, X X IX , 16, X X X , 4) lub uformowane kolankowa
to (tabl. X X X II, 3). Uwagę zwracają taśmowate ucha, silnie 
spłaszczone i wyciągnięte ku górze (tabl. X X V I, 4, X X X I, 6). 
W  materiałach ku ltury przeworskiej nie mają one ścisłych 
analogii. O pewnym podobieństwie możemy mówić w przy
padku uch k ilku  kubków z cmentarzyska w M łodzi ko wie 
(A. Dymaczewski 1958, s. 264, ryc. 178, 5, s. 340, ryc. 331, 
19, s. 365, ryc. 384, 10). Wszystkie wystąpiły w grobach da
towanych na fazę B2/C1. Również wśród materiałów o zb li
żonej chronologii z obiektu 97b/52 w Krakowie -Nowej Hu
cie, wystąpił czerpak z podobnie uformowanym uchem 
(R. Hachulska-Ledwos 1991, tabl. X I, 19).

W  analizowanym materiale dość licznie reprezentowane 
są naczynia nawiązujące kształtem do kubków, jednak silne 
wychylenie brzegów nadaje im  charakterystyczny lejkowaty 
kształt (tabl. II, 10, V, 15, V I, 3, V II, 6, XXV , 9). Okazy za
chowane w całości mają dna proste (tabl. V I, 3, IX , 3) lub 
uformowane w stopkę (tabl. V II,  6). Na jednym  tego typu 
naczyniu stwierdzono ślad po uchu (tabl. II, 10). Wykonane 

są mniej lub bardziej starannie reprezentując wyłącznie gt 
IBa łub IBb. Kilkanaście fragmentów nosiło ślady wtórnego 
przepalenia. Wiele fragmentów ceramiki o zbliżonej lejkowa
tej formie odkryto wśród materiałów rzymskich na w ielokul

turowej osadzie w Hłomczy, d. woj. krośnieńskie (A. Muzy- 

czuk, E. Pohorska-Kleja 1994, s. 91, tabl. XV, 5, s. 83, tabl. 
X II, 12-17, i in.). Autorki badań uznają je  za części stożko
watych mis (s. 73) albo pokrywek (s. 82).

W  tej grupie naczyń, ornament w postaci regularnych 
dołków pokrywających krawędź i największą wydętość brzu
śca, występuje na jednym naczyniu (tabl. V I, 5). Zdobiony 
jest również fragment kubka (?) z „wyciąganym ”  uchem 
(tabl. X X V I, 4). Są to odciski czworokątnego i trójkątnego 
w przekroju stempelka, pokrywające całą powierzchnię. 
Analogiczny ornament występuje jeszcze na trzech innych
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fragmentach być może tego samego naczynia (tabl. I, 16, 

n , 2, XX IV , 21).

Pokrywka
W obiekcie nr 19 znaleziono płaską pokrywkę z kołnie

rzem do wpuszczania i wałkowatym uchwytem (tabl. X II, 5). 
Podobny kształt mają dwie pokrywki z cmentarzyska w Ka
mieńczyku, d. woj. ostrołędzkie, gdzie wystąpiły w grobach 
datowanych na fazę B 1 i B 1/B2a (T. Dąbrowska 1997, s. 294, 

tabl. C LXIV , 12, s. 259, tabl. C X X IX , 9). Również wpusz
czana pokrywka, jednak o stożkowatej form ie, znana jest 
z osady z fazy B2 w Strobinie, d. woj. sieradzkie (B. Abra- 

mek, 1983, s. 159, ryc. 5 i). Autor badań na tym stanowisku 
dopatruje się genezy tego typu wytworów w przetrwaniu tra
dycji „łużycko-pomorskiej”  (B. Abramek 1983, s. 169). Wy
daje się, że bardziej rozpowszechnionym typem były po

krywki stożkowate bez kołnierza. Znane są zarówno ze sta
nowisk wczesno-jak i póżnorzymskich (B. Abramek 1983, s. 
159, ryc. 5 h, H. Dobrzańska 1990, cz. II, s. 60, R. Hachul- 
ska-Ledwos 1991, tabl. XV, 7, A. Muzyczuk, E. Pohorska- 
Kleja 1994, s. 83, tabl. X II, 12-17, s. 91, tabl. XV, 5).

W  materiale ceramicznym z Otałęży jeszcze co najmniej 
dwa fragmenty możemy uznać za części płaskich pokrywek 
w tym jeden ze śladem po uchwycie (tabl. X V I, 14, X V II, 7). 

Generalnie, należy jednak stwierdzić, że nie są to wytwory 
typowe dla inwentarzy kultury przeworskiej.

Naczynia sitowate
W Otałęży znaleziono trzy fragmenty tego typu naczyń. 

Lepiej zachowany ma misowatą formę (tabl. X X X I, 16), po

zostałe pochodzą z naczyń bliżej nieokreślonego kształtu 
tabl. X I, 10, X III, 3). Często zwane są cedzidłami co ma pre

cyzyjniej określać pełnione przez nie funkcje, chociaż 
M. Jażdżewska uważa, że mogły służyć do przechowywania 
żaru (M. Jażdżewska 1988, s. 124, 125).

Z omawianego stanowiska pochodzą także fragmenty 
dolnych partii naczyń z jednym dużym otworem w dnie. 
W  dwóch przypadkach są to dna płaskie (tabl. IX , 6, X X V III, 8), 
zbliżone technologicznie do grupy garnków. Trzecie z den 
uformowane jest w niewielką nóżkę (tabl. V, 11). Naczynia 

z dużymi, pojedyńczymi otworami w dnach, wystąpiły m.in. 
na osadzie z fazy B2 w .Strobinie, d. woj. sieradzkie (B. Abra
mek 1983, s. 163, ryc. 9 c), czy podobnie datowanego stano
wiska w Przywozie, d. woj. sieradzkie (I. Jadczykowa 1973, 
tabl. V III, 2). Podobna forma pochodzi z osady w Krakowie- 
Nowej Hucie, jednak poza otworem w dnie, części przyden- 
ne naczynia są tam pokryte drobnymi otworkami typowymi 
dla naczyń sitowatych. Naczynie wystąpiło w obiekcie razem 
z materiałem wczesnorzymskim (R. Hachulska-Ledwos 
1991, s. 95, tabl. V III, 15). Generalnie, naczynia sitowate są 
dość powszechne na stanowiskach osadowych kultury prze

worskiej, rzadziej występują na cmentarzyskach (B. Abra
mek 1977, s. 143, ryc. 7 b). Na Górnym Śląsku znane są 

przede wszystkim ze stanowisk z wczesnego okresu rzym
skiego (K. Godłowski 1977, s. 146).

Naczynia miniaturowe

Do tej grupy zabytów zaliczono dwa niewielkie naczyń
ka (tabl. X IV , 5, X V III ,  15) zbliżone kształtem do mis lub 
czarek. Wykonane są dość niestarannie z jednego kawałka 
gliny. Zabytki tego typu dość często występują na stanowi
skach, głównie osadowych i interpretowane są jako zabawki 
(K. Godłowski 1977, s. 145, 146).

3.3.2. NACZYNIA TOCZONE NA KOLE

Dysponujemy wyłącznie fragmentami naczyń toczonych, 
które stanowią 0,2% całości materiału ceramicznego z Otałę
ży. Pierwszorzędną cechą różnicującą omawiany zbiór na 
dwie grupy określone jako IIA  i IIB , jest technologia. Grupa 
IIB , obejmująca 14 fragmentów, to „klasyczna”  ceramika 
siwa. Pozostałe fragmenty (gt IIA ) mają powierzchnie pokry
te rodzajem „angoby” ; czarnej, brunatnej lub szarobrunatnej 
na ogól bardzo gładkiej, błyszczącej. Z ły  stan zachowania 
naczyń utrudnia analizę morfologiczną. Wyodrębniono trzy 
fragmenty brzegów (tabl. V I, 9, X I, 15, X X IX , 8). Nawiązu
ją one zarówno do pucharów jak i bardzo zróżnicowanej gru

py mis, czarek i waz (H. Dobrzańska 1990, cz. I I, s. 29 -  38). 
Są jednak na tyle małe, że trudno pokusić się o ściślejsze 
ustalenia. Technologicznie odpowiadają zarówno grupie IIA  
(tabl. VI, 9, X I, 15) jak  i IIB  (tabl. X X IX , 8). Wśród pozosta
łych fragmentów na uwagę zasługują dna, głównie pierście- 
niowate, również odpowiadające obydwu grupom technolo
gicznym: IIA  (tabl. V I, 4, 6), IIB  (tabl. V, 12, X, 11, X I, 5).

Dwa fragmenty ceramiki posłużyły do rekonstrukcji na
czynia przypominającego dzban (tabl. X X X , 5). Mają szaro
brunatne, gładkie powierzchnie, chociaż wykonane są nie
zbyt starannie. Kształtem i technologią naczynie to nawiązu
je do form znanych w  dackim kręgu kulturowym , głównie 
kulturze lip ickie j (W. M . Cyhyłyk 1975, s. 106-112). Bardzo 

zbliżoną technologią charakteryzuje się niew ielki fragment 
naczynia z ornamentem delikatnych lin ii rytych wykonanych 
prawdopodobnie grzebieniem (tabl. I, 2). Wydaje się, że mo
gło być wykonane bez użycia koła garncarskiego, jednak 
technologicznie nawiązuje bardzo wyraźnie do omawianej 
grupy naczyń, zdecydowanie obcych „klasycznej”  ceramice 
przeworskiej.

Podsumowując uwagi o ceramice toczonej z Otałęży, nale
ży podkreślić fakt, iż poza typową ceramiką siwą z okresu póż- 
norzymskiego, występują tu również fragmenty naczyń raczej 

obcego pochodzenia. Łącząc je  z dackim kręgiem kulturo
wym, należałoby przesunąć moment pojawienia się ceramiki 
wykonanej na kole w Otałęży, na okres wczesnorzymski.

155



4. ANALIZY SPECJALISTYCZNE

Analizom specjalistycznym poddano materiał kostny, 
próbki żużla żelaznego oraz fragmenty naczyń szklanych.

Badania osteologiczne wykazały, iż wśród 338 oznaczo
nych kości i  zębów, dominują szczątki bydła (71%), kolejne 
miejsce zajmują pozostałości świni (17%) oraz owcy-kozy 
(8%) i konia (4%), zaś resztki zwierząt dzikich stanowią 7% 
całej serii (A. Nadachowski, M . Wolsan 1992, s. 189-191). 
Najbliższy material porównawczy pochodzi z osady datowa

nej na fazy B I -  C l w Tarnobrzegu-Zakrzowie (J. Podgór
ska-Czopek, S. Czopek 1991, s. 110). Zaobserwowano tam 
podobną strukturę hodowli, jednak proporcje ilościowe, 
zwłaszcza jeżeli chodzi o bydło i świnie, wykazują znaczne 
różnice. Ilość szczątków kostnych które udało się określić 

zarówno w  Otałęży jak i w Tarnobrzegu-Zakrzowie, jest dość 
ulała. Z  badań K . Makiewicza wynika, ze proporcja występo
wania kości poszczególnych gatunków w seriach o niskiej l i 
czebności na ogół wykazuje znaczne rozbieżności. W  miarę 
wiarygodne mogą być jedynie większe serie liczące co naj
mniej kilkaset egzemplarzy (K. Makiewicz 1977, s. 17).

Analiza żużla żelaznego z Otałęży wykazała, iż pocho
dził on z przetopu rud darniowych lub bagiennych i może 
być zaliczony do grupy żużli o wysokiej zawartości tlenku

fosforu (P205) i niskiej manganu (M n) oraz tlenku glinu 
(A103), (J. Piaskowski 1984, s. 199 ). Wspomniano już wcze
śniej, ze bryłki żużla oraz rudy darniowej występowały dość 
licznie, zarówno w obiektach (nr 7, 10, 17) jak  i w warstwie 
kulturowej, nie tworząc wyraźnych skupisk. M im o braku śla
dów urządzeń związanych z obróbką tego surowca, należy 
liczyć się z możliwością lokalnej produkcji żelaza z rudy dar
niowej, która dziś jeszcze występuję w pobliżu osady, głów
nie na terasie zalewowej i pierwszej nadzalewowej Wisły.

Z  omawianego stanowiska pochodzą dwa fragmenty na
czyń szklanych. W yniki analizy chemicznej4 jednego z nich 
zostały szczegółowo przedstawione w części analitycznej. 
Drugi fragment znaleziony został w  warstwie humusu co wg. 
T. Stawiarskiej i  A. Girdwoń może sugerować , że jest to wy
rób współczesny. Z  tego względu nie został on uwzględnio
ny w części materiałowej. Fragment pochodzi z brzuśca na
czynia o dużych rozmiarach, zdobionego ornamentem relie
fowym -  horyzontalna, gruba listwa, pod nią rząd kolistych 
wgłębień (średnica około 4-5  cm). Szkło jest grubościenne, 

silnie przezroczyste, zupełnie bezbarwne. Prawdopodobnie 
zostało wykonane przez odlewanie (lub wydmuchiwanie), z 
pewnością przy użyciu formy.

5. UWAGI KOŃCOWE

Fakt, iż  jedynie niewielka część stanowiska w Otałęży 
została przebadana, sprawia, że szereg pytań pozostać musi 
bez odpowiedzi. Dotyczy to np. dokładnego zasięgu i rozpla
nowania osady. N iewiele mamy również danych świadczą
cych o zajęciach je j mieszkańców. Twierdzenie, że podstawą 

gospodarki były rolnictwo i hodowla, wydaje się zbyt oczy
wiste. Jednak brak jakichkolw iek śladów zbóż oraz narzędzi 
związanych z ich uprawą i przetwarzaniem, przemawia za 
większym znaczeniem hodowli. Teren na którym założono 
osadę obfitował w łąk i i  pastwiska.

Bliskość W isły sugeruje nie tylko korzystanie z je j zaso
bów żywnościowych ale również walorów komunikacyjnych 
(handlowych).

Podobnie w sferze domysłów pozostać musi działalność 
gospodarczo-produkcyjna mieszkańców osady. Pojedyńcze 
znaleziska bryłek żużla żelaznego oraz obiekt nr 26, niewie
le wyjaśniają w tej kwestii.

N ie obserwujemy większych prawidłowości w rozmiesz
czeniu obiektów mieszkalnych i gospodarczych. Brak jest tak 

charakterystycznego dla osad tego czasu, podziału na część 
mieszkalną i gospodarczą. Rozmieszczenie obiektów sprawia 
wrażenie dość przypadkowego poza pewną ich koncentracją 

w północnej części obszaru objętego badaniami. Nie stwier
dzono tu układów stratygraficznych wskazujących na istotne 
różnice chronologiczne między poszczególnymi obiektami. 
Podobnie, analiza pochodzących z nich tzw. dobrych datow
ników jak np. fibu le  oraz ceramiki, nie pozwala uchwycić 
między tym i zespołami żadnych różnic lub następstwa czaso
wego. Fakt ten wskazuje na dość dużą jednolitość chronolo
giczną.

Rozpatrując całość materiałów uzyskanych na tym stano
wisku, cechy „najstarsze”  odnajdujemy w ceramice. Są to: 
garnki z brzegiem zagiętym do środka, ornament w postaci 
krzyżujących się lin ii i bruzd, smukłe, siln ie profilowane 
wazy. „Najmłodszą”  metrykę ma natomiast nielicznie wystę
pująca ceramika siwa. Jednak zdecydowana większość mate
riałów pochodzi z fazy B2.

Czas funkcjonowania osady należy zawrzeć w okresie od 
fazy B2 po wczesną fazę okresu póżnorzymskiego (Cla?). Po
mijam tu kwestię datowania monet, które w całości mieszczą 
się w I w. p.n.e. Jest to szerszy problem obserwowany na wie
lu stanowiskach tego czasu (L. Morawiecki 1999, s. 75-90).

N iewątpliw ie swoistą cechą materiału ceramicznego 
z Otałęży, są nawiązania południowo-wschodnie z dackim 
kręgiem kulturowym. Dotyczy to oczywiście tzw. czasz dac- 
kich, plastycznych elementów zdobniczych oraz ceramiki to
czonej. Pewne znaczenie może tu również mieć fragment na
czynia szklanego o wyraźnie wschodnich analogiach.

Próba zaprezentowania osady z Otałęży na szerszym tle 
osadnictwa tego czasu, napotyka na znaczne trudności. 
M im o wyraźnej intensyfikacji badań w interesującym nas re
jonie, stanowiska z okresu rzymskiego znane są przede 
wszystkim z badań powierzchniowych. Opracowana przez 
P. M iturę (P. M itura 1999, s. 150 ) mapa obejmująca Dolinę 
Dolnej W isłoki i  krawędzie sąsiadujących z nią regionów -  
Doliny Nadwiślańskiej, Płaskowyżu Kolbuszowskiego i Pła
skowyżu Tarnowskiego (łącznie 186 km 2), obejmuje, poza 
Otałężą, 87 stanowisk. W  tej liczbie, jedynie na 4 prowadzo

4 Por. przypis 2.
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no prace wykopaliskowe, głównie o charakterze ratow ni
czym. M ateria ł zabytkowy ja k im  dysponujemy dla oma
wianego obszaru, a jest to prawie wyłącznie ceramika, łą
czy k ilka  bardzo charakterystycznych cech; najstarszy 
materiał pochodzi tu z m łodszej fazy okresu wczesno- 
rzymskiego i nie jest zbyt liczny, zdecydowana większość 
materiału datowana jest na okres póżnorzymski. Uwzględ
niając specyfikę materiałów powierzchniowych i ich czę
sto kwestionowaną przydatność w tego typu opracowa

niach, możemy sądzić, że osada w Otałęż)', podobnie jak  
pozostałe stanowiska tego obszaru, m ieści się w nurcie 
szerszych zmian osadniczo-kulturowych, które pod ko 
niec wczesnego, a szczególnie we wczesnej fazie późnego 
okresu rzymskiego obję ły Polskę południowo-wschodnią 

(K . Godłowski 1985, s. 53, 81).
Osada w Otalęży nadal zajmuje vvażne miejsce na mapie 

osadnictwa tego terenu, zwłaszcza, że wzrost bazy źródłowej 
nie zawsze idzie w parze z je j opracowywaniem i publikacją.

6. A N E K S

Na osadzie w Otalęży, poza materiałem z okresu rzym
skiego wystąpiły również wytwory krzemienne i ceramika 
z innych okresów chronologicznych. Pochodzą one z po
wierzchni stanowiska, z warstwy kulturowej i kilku obiektów 
kultur)' przeworskiej. Łącznie są to: 114 fragmentów naczyń, 
2 wióry, 1 okruch i siekierka krzemienna. Przyporządkowa
no je następującym jednostkom kulturowym:

Kultura mierzanowicka

1. Fragment ucha taśmowatego z ornamentem dwóch podwójnych 
odcisków sznura; powierzchnie brunatne, szorstkie; duża ilość do
mieszki tłucznia kamiennego i miki -  ar 63 (tabl. XXXIV, 5).
2. Bardzo mały fragment brzegu naczynia, powierzchnie brunatne 
szorstkie; domieszka tłucznia kamiennego.
3. 3 fragmenty s'rodkowych części naczyń o zbliżonej technologii.

Grupa tarnobrzeska

1. Fragment talerza-placka; powierzchnie ceglastobrunatne, szorst
kie; domieszka drobnego tłucznia kamiennego i miki -  ar LIII
tabl. XXXm, 5).

2. Fragment dolnej częs'ci naczynia z ornamentem kolis'cie układa
jących się odcisków stempelka (?); powierzchnie ceglaste, bardzo 
szorstkie; domieszka dużej ilości drobnego tłucznia kamiennego 
i miki -  ar 65 (tabl. XXXIV, 1 ).
3. Fragment s'rodkowej części naczynia z ornamentem pseudosznu- 
rowym; powierzchnie brunatne, lekko szorstkie; domieszka tłucznia 
kamiennego -  ar 63 (tabl. XXXIV, 2 ).
- . Fragment s'rodkowej częs'ci naczynia zdobionego motywem zło
żonym z dołka i ukos'nych, naprzemianlegle układających się krót
kich, głębokich linii rytych czy raczej nacinanych ; powierzchnie 
szorstkie, brunatne; domieszka tłucznia kamiennego -  ar 65 (tabl. 
XXXIV, 3).
5. Fragment talerza-placka z krawędzią pokrytą nacięciami; po
wierzchnie jasnobrunatne; jedna gładka, druga gruzelkowata; do
mieszka drobnego tłucznia -  ob. 25 (tabl. XXXIV, 9 ).
6. Fragment figurki glinianej ptaka (?) z otworem w dolnej części; 
powierzchnie jasnobrunatne, lekko szorstkie; domieszka dużej ilo
ści piasku i miki -  ar 8 (tabl. XXXIV, 4).

Fragment dna; powierzchnie brunatne, szorstkie; domieszka 
tłucznia kamiennego.
8. Trzy małe fragmenty lalerzy-placków; powierzchnie brunatne, 
szorstkie i gładkie; na jednym -  odciski plecionki (?).
9. Dwanaście fragmentów środkowych części naczyń; powierzchnie 
brunatne, szorstkie i gładkie; domieszka tłucznia kamiennego, miki 
i piasku.

Kultura pomorska

1. Fragment górnej części naczynia o lekko wychylonym brzegu; na 
granicy przejścia szyjki w brzusiec -  pozioma listwa plastyczna

z dołkami palcowymi; powierzchnie bardzo szorstkie ze śladami 
wtórnego przepalenia -  ar 17 (tabl. XXXIII, 3).
2. Przydenny fragment naczynia; powierzchnia wewnętrzna gładka 
ciemnobrunatna, zewnętrzna brunatna, obmazywana ukośnie; do
mieszka dużej ilości tłucznia kamiennego i miki -  powierzchnia 
(tabl. XXXIII, 4).
3. Fragment środkowej części naczynia z poziomą listwą plastycz
ną pokrytą ukośnymi nacięciami; powierzchnie brunatne, szorstkie; 
domieszka tłucznia kamiennego -  ar 9 (tabl. XXXIV, 6).
4. Fragment środkowej części naczynia z poziomą listwą plastycz
ną pokrytą ukośnymi nacięciami; powierzchnie brunatne, szorstkie; 
domieszka tłucznia kamiennego i miki -  ar 9 (tabl. XXXIV, 8).
5. Fragment środkowej części naczynia z poziomą listwą plastycz
ną pokrytą ukośnymi nacięciami; powierzchnia zewnętrzna powyżej 
listwy -  brunatna, gładka, poniżej -  silnie chropowacona; po
wierzchnia wewnętrzna -  gładka; domieszka tłucznia kamiennego -  
ar 17 (tabl. XXXIV, 7).
6. Fragment środkowej części naczynia; przejście szyjki w brzusiec 
zaznaczone jest niewielkim uskokiem; poniżej, rząd soczewkowa- 
tych odcisków stempelka; powierzchnie czernione, gładkie; do
mieszka miki -  ar 66 (tabl. XXXIV, 11).

Średniowiecze

1. Fragment brzegowej części naczynia toczonego na kole (?, obta- 
czanego ?) o esowatym profilu; górna część brzuśca pokryta pozio
mymi żłobkami; powierzchnie jasnobrunatne; domieszka drobnego 
tłucznia kamiennego i miki -  ar 111 (tabl. XXXIV, 13 ).
2. Fragment środkowej części naczynia ze śladami obtaczania 
z dwoma poziomymi rzędami odcisków stempelkowych; domiesz
ka tłucznia kamiennego i miki -  ar 67 (tabl. XXXIV, 12 ).
3. 5 drobnych fragmentów uch taśmowatych, 12 fragmentów środ
kowych części naczyń, 4 fragmenty brzegów i 3 fragmenty den na
czyń toczonych na kole lub obtaczanych; powierzchnie brunatne 
i szarobrunatne, szorstkie; domieszka drobnego tłucznia kamienne
go lub piasku.

Wytwory krzemienne i ceramika o bliżej nieokreślonej chrono
logii

1. Dwa fragmenty górnej części naczynia lepionego ręcznie; brzeg 
silnie wywinięty, brzusiec baniasty; powierzchnia zewnętrzna ciem
nobrunatna, na szyjce gładka, poniżej chropowacona, w górnej czę
ści brzuśca pojedynczy guzek plastyczny z nieregularnymi dołkami 
palcowymi, których ślady widać również na pozostałej części na
czynia. Powierzchnia wewnętrzna ceglasta, dość gładka; tuż pod 
krawędzią rząd odcisków palcowych powstałych prawdopodobnie 
w trakcie formowania naczynia; bardzo duża ilość domieszki grube
go tłucznia kamiennego, ceramicznego i miki -  obiekt „2-A” 
(tabl. XXXIII, 1). 2. Fragment grubościennego naczynia o prawie 
prostym brzegu; poniżej krawędzi pozioma listwa plastyczna z doł-
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Tabl. XXXIII. Otalęż. st. 1, pow. Mielec, woj. podkarpackie. Materiał zabytkowy z obiektu „2-4” (1, 2). ara 17 (3), z powierzchni (4),

Taf. XXXin. Otalęż,1 Fundst. 1. Kreis Mielec, Vorkarpaten -  Wojewodschaft. Fundmaterial aus dem Objekt „2-4” (1, 2), vom 17. Ar (3),

Tabu. XXXIII. OTa/BiDK, non. MeJieu, BoeB. rio/iKapnaTCKoe. Bemenon MaTepiia^ na ooteKTa „2-4” (1,2), apa 17 (3), no/u>eMiir.iu 

MaTepnan (4), apa LIII (5)
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Tabl. XXXIV. Otalęż, st. 1, pow. Mielec, woj. podkarpackie. Materiał zabytkowy z ara 65 (1, 3), ara 63 (2, 5), ara 8 (4), ara 9 (6, 8, 10), 
obiektu 25 (9), ara 17 (7), ara 66 (11), ara 67 (12), ara 111 (1.3)

Taf. XXXIV. Otalęż, Fundst. 1. Kreis Mielec, Vorkarpaten -  Wojewodschal't. Fundmaterial vom 65. Ar (1, 3), vom 63 Ar (2, 5), 8. Ar 
(4), vom 9 Ar (6, 8, 10)00, 17. Ar (7), vom 66. Ar (11), vom 67. Ar (12), vom 111 (13)

7a6ji. XXXIV. OTaji3H)K, noB. Mejieu, BoeB. noAKapnarcKoe. BemeBoii MaTepnaji m  apa 65 (1, 3), apa 63 (2, 5), apa 8 (4), apa 9 (6, 8, 
10), oGteKra 25 (9), apa 17 (7), apa 66 (11), apa 67 (12), apa 111 (13)
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kami palcowymi; powierzchnie ceglastobrunatne, gładkie; domieszka 
drobnego tłucznia kamiennego i ceramicznego oraz miki -  obiekt 
„2-4” (tabl. XXXIII, 2). 3. Mały fragment s'rodkowej części naczynia 
z ornamentem (?) bardzo delikatnych linii rytych poziomych i uko
śnych; powierzchnia zewnętrzna jasnobrunatna, wewnętrzna czarna;

domieszka tłucznia kamiennego i miki -  ar 9 (tabl. XXXIV, 10).
4. Dwa fragmenty wiórów i okruch krzemienny -  surowiec nieokre
ślony. 5. Siekierka z krzemienia świeciechowskiego -  nieodnalezio- 
na w zbiorach (A. Szałapata, 1964, s. 25). 6. 49 drobnych, małocha- 
rakterystycznych fragmentów różnych naczyń lepionych ręcznie.
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Joanna Podgórska -  Czopek

Siedlung aus der Rómischen Zeit in Otałęż, Kreis Mielec, 
Vorkarpaten -  Wojewodschaft (Fundstelle Nr. 1)

Zusammenfassung

Die Fundstelle Nr. 1 in Otałęż ist im  Weichsel -  Tal, auf 
einer kleinen sandigen Bodenerhebung situiert. Sie wurde in 
den Jahren 1962-64, 1966 und 1968 archaologisch unter- 
sucht. Man hat eine Flachę von 10 Aren untersucht. Infolge 
der Untersuchungen hat man 26 Objekte, die m it der Prze- 

w orsk-Kultur verbunden sind, freigelegt. Neun von ihnen 

hatten einen Wohncharakter ( Nr. 5 -9 , 11, 19, 23, 25). Das 
waren ovale oder viereckahnliche Halberdhiitten von der Fla
chę 9 -24  m2. Manche von ihnen besaBen Feuerstellen (Ob
jekte Nr. 2, 5, 7, 11), und Spuren der Pfostengruben (Objekte 
Nr. 5, 7, 11, 25). M uldenfórm ige Ausfiillungen hatten die 
Tiefe von ca. 0,5 m. Aus ihnen hat man vor allem Keramik 
ausgegraben, insgesamt 4114 Fragmente, von denen 1427 
aus dem Objekt Nr. 7 stammten.

Andere Objekte soli man m it der wirtschaftlichen Tatig- 
keit der Siedlungsbewohner verbinden. In  den kleinen Gru- 
ben von einem kreisrunden oder unregelmiiBigen UmriB und 
von der Machtigkeit bis 0,5 m, hat man vor allem vereinzelte 
Keramik- und Knochenfragmente, Bekleibungsstiicke gefun- 
den. Manche von ihnen besaBen Feuerstellen (Nr. 17, 18). 
Das kreisrunde Objekt aus dieser Gruppe erfiillte  niiher un- 
bestimmte Produktionsfunktionen. Die sowohl in der Kultur- 
schicht ais auch in anderen Objekten gefundenen Stiicke des 
Raseneisenerzes und der Schlacke konnen von der bier 
durchgeftihrten Verarbeitung dieses Rohstoffes zeugen, ob- 
wohl man hier keine direkten Beweise dafiir gefunden hat.

Die betnichtliche Zerstorung der Fundstelle sowie auch 

der Sandabbau, und auch eine ziemlich fragmentarische Er- 
forschung der Siedlung machen es unmoglich, konstruktive 
Schliisse bezugs ihrer Raumplanung zu ziehen. Das aus der 
Kulturschicht und aus den Objekten stammende Fundmateri-

al bilden vor allem GefaBfragmente: insgesamt 9968 Frag
mente und sogenannte ausgesonderte Fundę (Artefakten). 
D ie Keramikgruppe umfaBt die handgefertigten Formen, un- 
ter denen man auch „Tischgeschirr”  und sogenannte derbe 
Keramik, sowie auch die Drehscheibenkeramik gefunden hat. 
Nur 15 gut erhaltene GefiiBe hat man der vollstandigen mor- 

phologischen Analyse unterzogen. Sie weisen typische For- 
mensetzung auf und umfassen Topfe, Vasen, Schiissel, 

Schallchen, Becher und auch sparlicher vertretene Erzeugnis- 
se w ie Sieb -  und MiniaturgefiiBe, M iniaturen und Deckel. 

Die Fragmente der Drehscheibenkeramik (0,2% des ganzen 
Keramikmaterials) knópfen m it ihrer Form an die Gruppe der 
Trinkbecher, Schiissel, Schallchen und Vasen an. In dieser 
Gruppe fand man neben der typischen Graukeramik auch 
GefaBfragmente, die hinsichtlich ihrer Form und vor allem 
ihrer Technologie, siidostliche Verbindungen m it dem daki- 

schen Kulturkreis aufgewiesen haben.
Unter den sogenannten ausgesonderen Funden verdienen 

groBe Aufmerksamkeit drei Fibel (V, V I, V II  A lmgren- 
-Gruppe), eiserne Schnalle, 5 Messer, 4 Denar (Rom 9 1 - 7 9  
-4 9  Jh. v.Ch.), eiserne Schiissel, ein GlasgefaBfragment und 
17 Spinnwirtel. Das priisentierte Fundmaterial ist in chrono- 
logischer Hinsicht ziemlich einheitlich. Wenn w ir Keramik 
und anderes Fundmaterial, dank dem man die Fundstelle gut 
datieren kann, in Betracht ziehen, konnen w ir die Zeit, in der 
die Siedlung funktionierte, von Phase B2 bis in die friihe 
Phase der spatrómischen Keiserzeit datieren.

A u f der Fundstelle hat man neben den Funden aus der 

romischen Keiserzeit das Vorhandensein von Feuersteiner- 
zeugnissen und Keramik aus anderen Phasen der Vorge- 
schichte, vor allem aus der Bronzezeit festgestellt.

Moanna PlodzopcK a- L/onoK

IToceJieHHe pmvicKoro BpeivieHH b OTaji3H5Ke, nos. MeJieu, BoeB. IIonKapnaTCKoe (naiviHTHHK 1)

IlaM JiTHHK No i  b OTanaHAce pacnono>KeH b  a o a h h c  

B h c j ib i Ha ncGoJTbmoM n e cu a iio M  B03BLim eiiHH. PacKonKaMH 

HccneaoBajTCH b  1962-1964, 1966 h  1986 ro A a x . B cK pn iTo  

o ko jio  10 apoB noBepxHOCTH naMSTHHKa, iA e  BbiABnenbi 26 
oSteKTOB, CBB3aHHwe c  n ocene iiH eM  nmcBopcKOH K yA LTypu. 

9 H3 i i h x  HMeiOT AtHAHHiHLiH xapaKTcp (Ab 5-9, 11, 19, 23, 
25). 3 t o  nony3eM iM H K H  OBaABiioS h a h  6a h 3ko h  k  KBaApaT- 

H o ii cJiopMe, n A o m a A tio  9-24 k b .m . B  ncKO Topinx H3 i ih x  

naxoAHAHCB o u a rn  (o Sl c k t b i 2-4, 7, 11) h  c a c a b i c t o a 6 o b b ix  

a m  (o6'bCKTM 5, 7, 11, 25). K o p i.iT o o 6 p a 3 iiB ic  yrAySACHHA

uoAie

AOCTHraAH rA y6H H i)i o k o a o  0,5 m . k l3  h h x  H3BAeuena, rAaB- 

h l im  o6pa30M , KepaMHKa, cocTaBA A iom aa b  o 6 m e M  KOAHuec- 

TBe 4114 cJiparMeHTa, H3 K O T op tix  1427 cfiparMeHTOB n p o -  

HCXOAHAO H3 06l)CKTa 7.

OcTaABHbie O&beKTBI CAeAyeT CBA3I.IBaTb C X033HCTBCH- 

i io ii  AeATeALiiocTbio AvHTeAeii n o c e A e im a . B H e6oA t.m H x 

a Max KpyrALix h a h  ircnpaBHA biiiiix o n cp T a iiH ii, my6HHOH ao  

0,5 m , BHCTynaAH npe>KAe B cero  eAHHHHHbie (|)parM eHTbi 

KepaMHKH, KOCTH ACHBOTHBIX, KyCKH 06Ma3KH. HeKOTOpbie H3 

a m  coAcpAcaAH o u a rH  (Ne 17, 18 ). BwAeAAioniHHCA b 3to h
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rpynne K p y  n i  b in  o Gb c k t  Na 26, B b in o jm a n  K aK ne-TO  n e  

z o n n a io n m e c a  o n p e n e n e H H io  n p o H 3B oncTB eH iii> ic  (JjyHKHHH. 

S Ł W B n c iii ib ie  b  K y jib T y p n o M  c . io e  h  b  HecKOJii.KHX o 6 i>eKTax 

s y c K H  S o j io t i io h  pym > i h  niJTaKa Moryr CBHncTc.m>cTBOBaTb 

o  M e c T iio f i  oG paG oT K e b t o t o  c b ip b a , x o t b  n p a M i. ie  n o x a 3a - 

TS.TLCTBa 3 TO M y OTCyTCTByiOT.

3naiiHTejibiiaa cTcneiib paspymciina naMaranKa H3-3a 
noóbinn necKa, a TaKH<e noBOJimio noBepxHOCTiioe oGcncno- 
sam ie nocejienna nc no3BOJiafOT cn.cnaTb BbiBonbi o ero 
znaimpoBKe. OTcyTCTByeT neTKoe HJicneHHe naMaTiiHKa na 

nacTb yKHjmmuyio h npoH3BoncTBeHHyio.
BemeBon MaTepnan, npoHCXonamnn H3 oGbcktob h 

•r.TiLTypHoro cno a -  sto, npenene Bcero, KcpaMMKa, cocTaBna- 
somaa b oGmeM KOJinnccTBe 9968 cftparMciiTOB, n t.h . 
emHHHHHbie naxo^KH. Fpynna KepaMHKa oxBaTbrnacT c{>opMbi 
nemibic, cpcnn KOTopbix Bbinenenbi co cynia «cTOJioBbie» n 
■rpyGori pa6oTbi», a TaK>i<c n3totoBJiehhbic na ronnapnoM 

sepyre. Tojiłko 15 xopouio coxpaHHBinnxca cocynoB 6bum 
noHBepruyTbi MopcjmnoranecKOMy aiiamny. Ohh npcncTa- 
BnaioT THnmnibTH cocTaB (J)opM, n p n c y m H H  co cyna m , Ba3aM, 

MHCKaM, namaM, KyGxaM; b MeHbineM KOJimiecTBe npen-

CTaBnciibi TaKne nanejma KaK cnToo6pa3Hbic MHiiHanopHbie 
co cynia n KpbiniKH. d)parMeiiTbi r o n n a p H b ix  co cyno b (0,2 % 
06mero KcpaMHnecKoro M a T e p n a n a ) cbohmh o n e p T a iiH H M H  

6jih3kh rpynne KyGKOB 11 m h c o k , nam n Ba3. B s t o h  rpynne, 
n a p a n y  c ranminon «Mopcnon» icepaM H K on oTMcnenbi (j)par- 
MCHTbi cocynoB, oGHapyacHBaiomne no (J)opMe n , n pewne 
Bcero, TexHOJiornn, ncTKne ioro-BocTomibie n e p T b i nak c k o  i i  

KynbTypnon cpenni.
C p e n n  t .h . e n n u n n i ib ix  n a x o n o x  3acjiyncH B a iO T  B H H M anna 

3 3acTe>KKH (V, VI, V II r p y n n a  A n b M rp e H a ) ,  n<ene3i ia a  

npa '/K K a , 5 n o a c e n , 4 n e n a p n a  (Phm , 91-79-49 r. no H .3 .) ,  

a ce n c3H biH  K J iio n , cjjparMCiiT c T C K n a n n o ro  e o e y n a  n  17 
n p a c iin n .

r ip e n c T a B J ie n H b iH  M a T e p n a ji x p o n o n o rn n e c K H  n o B o m .n o  

o n n o p o n e n .  F Ip m iH M a a  b o  B U H M a n n e  K e p a M H K y  n  t .h . 

n a n o K iib ic  n a T H p o B m n K H , CHHTacM B0 3 M0 /KHI.IM  o n p e n e m m . 

B p c m  a (J jyH K U H O H H poBaiiH H  n o e c jie H H a  o t  cj)a3i. i B2 no 
p a H H e n  cj)a3b i n o 3n H e p n M C K o ro  n e p n o n a .

KpoMe naxonoK pnMCKoro BpeMeHH na naMaTiiHKe 
npHcyTCTByioT Taocc H3neJina H3 KpeMHa h KepaMHKH H3 
HHblX nepnonOB, B OCIIOBHOM 3nOXH 6pOH3bI.


