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ZA W  wykopach natrafiono na warstwę kulturową i 5 obiektów o charakterze jam osadni

czych. Spośród kilkunastu krzemieni znalezionych w wykopie 1 na uwagę zasługuje fragment 
gładzonej siekiery neolitycznej z krzemienia świeciechowskiego. Na największe skupisko ce
ramiki, polepy i żużlu natrafiono także w wykopie I. Ceramika ta jest bardzo mocno rozdrob
niona i zawiera mało charakterystycznych elementów. Można ją datować na okres wpływów 
rzymskich. Niektóre fragmenty mogą być związane z późną fazą kultury łużyckiej.

Badania nie będą kontynuowane.

Namysłów, st. 27,
gm. loco, woj. opolskie

patrz: środkowa i późna epoka brązu

Nowaki, st. 18, gm. Pakosławice 
woj. opolskie

, patrz: środkowa i późna epoka brązu

OLESNO-WALCE, st. 16,
gm. Olesno, 
woj. częstochowskie,
AZP 85-41/15

cmentarzysko kultury łużyckiej (okres halsztacki) 
ślad osadnictwa z okresu wpływów rzymskich

Stacjonarne badania wykopaliskowe, przeprowadzone w lipcu przez mgr. Wojciecha Ło- 
naka (Uniwersytet Opolski — Młodzieżowe Kolo Integracji Europejskiej). Finansowane przez 
Uniwersytet Opolski. Piąty sezon badań. Przebadano powierzchnię około 2 arów.

Odsłonięto 15 obiektów, w większości grobów szkieletowych kultury łużyckiej. Zarysy 
jam grobowych były czytelne tylko w części grobów. Niektóre groby miały kamienne obstawy. 
Jamy grobowe były na ogół zabezpieczone brukami kamiennymi. Szczątki kostne nie zacho
wały się ze względu na podwyższoną kwasowość gleby, jedynie w grobie 103 obok spiralki 
z drutu brązowego odkryto 4 pary zębów trzonowych, a właściwie samo szkliwo, bowiem 
zęby uległy rozpuszczeniu. W  grobach wystąpiły typowe zestawy naczyń: garnek, misa, czer
pak (stan zachowania ceramiki był bardzo zły), pozyskano też przedmioty metalowe: żelazną 
otwartą bransoletę o pogrubionych końcach oraz 2 żelazne zamknięte nagolenniki. Ewene
mentem było odkrycie umba tarczy, datowanego na 2 połowę 11 w. n.e., zachowanego w do
brym stanie, z wyjątkiem półkolistego zwieńczenia, które przetrwało we fragmentach. Umbo 
znajdowało się na głębokości około 60 cm. Pomimo starannych poszukiwań, trzeba je uznać 
za znalezisko luźne.

Materiały przechowywane są w Muzeum Opolskim, dokumentacja w PSOZ w Opolu.
Badania będą kontynuowane.

Ołdaki, st. 6,
gm. Rzekuń, woj. ostrołęckie

patrz: wczesne średniowiecze

Otorowo, st. 41,
gm. Szamotuły, woj. poznańskie

patrz: neolit

ШЯШЁЯЁШШЁЁЁШ/ШШШШ
PAPROTKI KOLONIA, st. 41, 
gm. Miłki, 
woj. suwalskie,
AZP 21-73/73

osada kultury kurhanów zachodniobałtyjskich (wczesna epoka żelaza) 
osada kultury bogaczewskiej (okres wpływów rzymskich — okres wędrówek ludów) 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 15 lipca do 11 sierpnia przez mgr 
mgr Małgorzatę Karczewską i Macieja Karczewskiego (Instytut Historii Uniwersytetu War
szawskiego Filia w Bałymstoku, Muzeum Okręgowe w Suwałkach i Urząd Gminy w Milkach). 
Finansowane przez Instytut Historii UW  Filia w Bałymstoku, Muzeum Okręgowe w Suwał
kach i Urząd Gminy w Miłkach. Trzeci sezon badań. Założono 4 wykopy (VI, VII, VIII, IX — 
utrzymano ciągłość numeracji z poprzednich sezonów). Wykopy: VI (21,95 m2), VII (102,25 
m2), VIII (100 n r) zlokalizowano w centralnej części cypla, na którym znajduje się stanowi
sko, w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu V z 1995 r. Wykop IX (25 m2) wytyczono w części 
północno-wschodniej, na północ od wykopu IV z 1995 r. Łącznie przebadano powierzchnię 
249 m2, z czego całkowicie wyeksplorowano 74 m2.

W wykopach VI, VII i IX odkryto 32 obiekty, które wiązać można z wczesną epoką żela
za, okresem wpływów rzymskich i okresem wędrówek ludów. Trzydzieści to jamy gospodar
cze o zróżnicowanej funkcji (obiekty: 13, 14, 25, 26 w wykopie VI i 10, 15-24, 27-41 w wy
kopie VII). Odkryty w 1995 r. w północnej części wykopu IV obiekt 5, zinterpretowany jako
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