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M u to  wo, s t. 2 Muzeum-Zamek Górków w Szamotu-
gm. Szam otu ły , woj. poznań- łach
skie

Badania prowadził mgr Ryszard Pietrzak przy współpracy mgr. Pawła 
Pawlaka. Finansowane przez Muzeum-Zamek Górków w Szamotu
łach. Czwarty sezon badań. Cmentarzyska kultury pomorskiej i wiel- 
barskiej oraz elementy osadnicze kultury łużyckiej, okresu wpływów 
rzymskich, wczesnego średniowiecza i okresu nowożytnego.

Tegoroczne prace terenowe były kontynuacją badań z lat poprzednich. Skoncentrowa
no je w południowej i północnej strefie stanowiska. Założono 10 wykopów o łącznej po
wierzchni 223,75 m , Zarejestrowano 88 obiektów archeologicznych oraz warstwy kulturo
we. Prace w południowej strefie stanowiska pozwoliły wyznaczyć zasięg cmentarzyska 
kultury wielbarskiej. Zarejestrowane tam obiekty osadnicze należy nąjprawdopodobniej 
łączyć z okresem wpływów rzymskich i nowożytnym. Zalegające nad nimi warstwy kultu
rowe to pozostałości osadnictwa związanego z kulturą wielbarską i okresem wczesnego 
średniowiecza (faza D/EJ. W północnej strefie stanowiska zarejestrowano 2 groby popielni
cowe kultury pomorskiej. Jeden z nich zawierał uszkodzoną popielnicę, w drugim nato
miast stwierdzono popielnicę przykrytą misą. Znąjdowała się ona w obstawie kamiennej. 
Pochówek byl wyposażony w naszyjnik wykonany z elementów żelaznych i brązowych. 
Zarejestrowano również warstwę związaną z osadnictwem nowożytnym (stwierdzono 
w niej monety — „boratynki” Jana Kazimierza).

Materiały i dokumentacja z badań przechowywane są w Muzeum-Zamku Górków 
w Szamotułach.

Badania będą kontynuowane.

I  Namysłów, st. 27, gm. loco, woj. opolskie — patrz: środkowa ł późna epoka brązu

P a p ro tk i K olonia, s t. 41 F ilia U niw ersytetu Warszawskiego
gm. M ilki, woj. su w alsk ie  w Białymstoku Instytut Historii
AZP 21-73/73 Muzeum Okręgowe w Suwałkach

Badaniami kierowali mgr mgr Małgorzata Karczewska i Maciej Kar
czewski. Finansowane przez Urząd Gminy Milki, Instytut Historii 
Filii UW w Białymstoku i Muzeum Okręgowe w Suwałkach. Pier
wszy sezon badań. Osada z wczesnej epoki żelaza i okresu wpływów
rzymskich oraz ślady osadnictwa z epoki brązu.

Stanowisko zostało odkryte w trakcie badań AZP prowadzonych na obszarze 21-73 
jesienią 1992 r. Znajduje się ono na polu ornym, na gruntach Gospodarstwa Rolnego
Państwowego Funduszu Ziemi w Jagodnym Małym. Stanowisko zajmuje południowy skraj
rozległego cypla wchodzącego od północy w torfowisko Nietlice.

Prowadzone w sierpniu 1994 r. badania ratownicze miały charakter sondażowy. Ich 
celem było wstępne rozpoznanie stopnia zniszczenia stanowiska oraz uściślenie jego 
chronologii ustalonej dzięki materiałom zabytkowym z powierzchni na neolit — okres 
wędrówek ludów. Wykop badawczy o powierzchni 18,75 m wytyczono w pobliżu linii brze
gowej dawnego jeziora. Pod warstwą orną natrafiono w nim na warstwę kulturową o miąż
szości od 10-12 do 34 cm. W jej obrębie wystąpiły pojedyncze zabytki krzemienne i węgle 
drzewne, bryłki polepy oraz mocno rozdrobnione fragm. naczyń o zerodowanych i odbar
wionych powierzchniach. Zabytki zalegały pomiędzy różnej wielkości kamieniami tworzą
cymi dość zwarty bruk, ograniczony od strony torfowiska pasmem większych kamieni.


