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72 Młodszy okres przedrzymski — okres wpływów rzymskich

kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzyniskiego i okresu 
wpływów rzymskich.

Badania trwały od 31VII do 1 IX 1995 r. Przekopano 800 m2 i znaleziono tylko 3 groby. 
Jeden z nich, grób 297, to grób popielnicowy, datowany na schyłek fazy Аг- Wyposażony był 
w miecz żelazny obosieczny w pochwie żelaznej, grot żelazny, klamrę pierścieniowatą 
i dwie zapinki (odmiany J  i N), a także drobne przedmioty żelazne i liczne fragm. cerami
ki. Grób popielnicowy 298, datowany na fazę A3, wyposażony był w miecz jednosieczny, 
pierwotnie w pochwie, której pozostałość stanowią liczne ryfki żelazne, trzewik zdobiony 
ażurowym, brązowym okuciem, grot żelazny, 2 noże, zapinkę odmiany M, igłę i drobne 
okucia. Trzeci grób, datowany na wczesny okres wpływów rzymskich, był niestety zni
szczony.

Cmentarzysko zostało przebadane w całości.
Materiały znajdują się w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie.
Badania zakończono.

Odry, s t. 1 Uniwersytet Łódzki Katedra Archeologii
gm. C zersk , woj. bydgoskie 
AZP  21-38/1

Badania prowadził dr Tadeusz Grabarczyk. Finansowane przez Pań
stwową Służbę Ochrony Zabytków w Bydgoszczy. Dwudziesty szósty 
sezon badań. Cmentarzysko z kręgami kamiennymi kultury wielbar
skiej (2. poł. I-poł. III w, n, e.).

Badaniami objęto obszar o powierzchni 160 m2. Były to 3 odcinki położone w centralnej 
partii cmentarzyska. Odkryto 4 pochówki (groby nr 555-558), w tym 3 szkieletowe i 1 
jamowy ze zsypanym stosem. Na ich wyposażenie składały się przede wszystkim przedmio
ty związane chronologicznie z podfazą Вга· Należały do nich smukłe, brązowe zapinki serii 
8 grupy V Almgrena (120-124) oraz profilowane końcówki pasa typu O. Wokół kurhanu 
n r 8 (od jego północnej strony) odkryto fragm. rowu dookolnego, z którego prawdopodob
nie wybierano ziemię podczas sypania kurhanu.

Materiały znajdują się w Katedrze Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego.
Badania będą kontynuowane.

O kulice, s t. 18 M uzeum im. S tan isław a F ischera
gm. R zezaw a, woj. ta rn o w sk ie  w Bochni
AZP 102-62/58

Badania prowadził mgr Jerzy Okoński. Finansowane przez muzeum 
w Bochni ze środków KBN. Osada kultury przeworskiej z późnego 
okresu wpływów rzymskich, ślady osadnictwa wczesnośredniowiecz
nego.

Na powierzchni rozleglej osady wyeksplorowano 2 wykopy po 12 m2 każdy. Zlokalizo
wano je w miejscach, gdzie na powierzchni występowały skupiska wyoiywanej polepy
i żużla żelaznego,

W wykopie 1/95 odkryto koliste skupisko z bardzo dużą ilością szerokokołnierzowych 
naczyń zasobowych o średnicy 2 m. Miało ono kilkanaście cm miąższości, a głębiej wyeks
plorowano walcowatą konstrukcję, zagłębioną na 1 m, której ścianę zewnętrzną tworzyła 
warstwa szlaki i żużla żelaznego o szerokości do 20 cm. Charakterystyczną cechą od 
poziomu odkrycia było intensywne przepalenie warstw calca wokół obiektu. Znaczną ilość
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żużla stwierdzono wzdłuż ścian i przy dnie obiektu, natomiast wnętrze walca (zdeformo
wanego w części południowej) ząjmowała przepalona, spumeksowana polepa. Obiekt ten 
bez wątpienia związany jest z wytopem żelaza i byl wtórnie wykorzystany do celów gospo
darczych (duża ilość fragm. naczyń zasobowych na jego stropie).

W wykopie 2/95 odkryty został piec garncarski, który na poziomie odsłonięcia (30 cm) 
miał rzut wydłużonego owalu o wymiarach 3,9 x 1,3 m. Obiekt miał przekrój niecko waty, 
z maksymalnie przegłębioną na 1,05 m centralną częścią komory paleniskowej. Komora 
wypałowa znajdowała się w jego wschodniej części i miała rzut owalu o wymiarach 1,9 x
1,3 m. Na głębokości 65-75 cm odsłonięto wy lepiony z gliny ruszt. W centralnej części 
komory paleniskowej, pod rusztem, stwierdzono obecność grud polepy, będących pozosta
łością konstrukcji podparcia rusztu. Piec jest silnie zniszczony, a wśród nielicznych skorup 
(wyłącznie w palenisku) wystąpiły ułamki m.in. ceramiki siwej.

O strów  S zlacheck i, at. 2 M uzeum im. S tan isław a F ischera
gm. B ochn ia , woj. ta rn o w sk ie  w Bochni
AZP 103-62/9

Badania prowadzi! mgr Jerzy Okoński. Finansowane przez Muzeum 
w Bochni ze środków KBN. Osada z późnego okresu wpływów rzym
skich.

2
Wyeksplorowano 2 wykopy o łącznej powierzchni 21,25 m .
W wykopie 1/95 odsłonięto palenisko o rzucie wydłużonego owalu, zorientowanego 

w kierunku północ-południe i posiadającego dwie wyraźnie odrębne części. Zniszczone 
współczesnym wkopem melioracyjnym paleniska w części północnej zawierało skupisko 
żużla, polepy i spalenizny o wymiarach 1,5 x 1,14 m. Jego obrys precyzyjnie wyznacza! 
szeroki na kilkanaście centymetrów pds przepalonej gliny calcowej. Południową część 
obiektu stanowiła owalna plama gliny z polepą i węglami drzewnymi, zawierąjąca w prze
kroju 2 poziomy spalenizny miąższości kilku centymetrów.

W wykopie 2/95 wyeksplorowano owalną jamę o wymiarach 2,4 x 2,08 m, zagłębioną 
łukowatym dnem maksymalnie na 24 cm w centralnej części wypełniska. Poziom dna 
wyznacza warstwa spalenizny o miąższości do 5 cm, intensywnie nasyconej drobnymi 
grudkami polepy

W wypełniskach obu obiektów znaleziono liczne fragm. praede wszystkim szerokokoł- 
nierzowych naczyń zasobowych.

Otorowo, et. 66, gm. Szamotuły, woj. poznańskie — patrz: neolit

P ap ro tk i K olonia, s t. 41 Uniwersytet Warszawski Filia w Bia-
gin. M iłki, woj. su w alsk ie  łymstoku Instytut Historii
AZP 21-73/73 Muzeum Okręgowe w Suwałkach

Urząd Gminy Milki

Badaniami kierowali mgr mgr Małgorzata Karczewska i Maciej Kar
czewski. Finansowane przez Instytut Historii Filii Uniwersytetu 
Warszawskiego w Białymstoku, Urząd Gminy Miłki i Muzeum Okrę
gowe w Suwałkach. Drugi sezon badań. Osada z okresu wpływów 
rzymskich oraz okresu wędrówek ludów.

A

Badania prowadzono w dn. 17 VII-31 VIII 1995 r. Objęto nimi 190,65 m powierzchni 
stanowiska. Wykopy nr II i III (utrzymano ciągłość numeracji wykopów z pierwszego


