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Na podstawie m ateriatu zabytkowego groby można datować na późny okres rzymski. 
M ateriały znajdują się w Muzeum Regionalnym w Kutnie.
Badania powinny być kontynuowane.

Leszczany, st. 3, gm. Żmudź, woj. chełmskie patrz wczesna epoka żelaza 
Linowo, st. 6, gm. Świecie nad Osą, woj. toruńskie patrz neolit

M ich a lice , s t. 2 Państwowa Służba Ochrony Zabytków
gm . N am ysłów , w oj. o p o lsk ie  Oddział Wojewódzki w Opolu.

Badania prowadził mgr M ariusz Krawczyk (autor sprawozdania) 
przy współpracy mgr mgr Mirosławy Macewicz i Klemensa Macewi- 
cza. Konsultantem  był doc. d r bab. Stanisław Pazda. Finansowane 
przez Urząd M iasta i Gminy w Namysłowie oraz Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Opolu. Pierwszy sezon badań. Osada 
z wczesnego i środkowego okresu przedrzymskiego.

Stanowisko usytuowane jest na łagodnym stoku oraz kulminacji wyniesienia położone
go ok. 10 0  m na północ od dna doliny przeciętej niewielkim dekiem , w miejscu objętym 
dziką eksploatacją piasku. Badania ratownicze podjęto po otrzymaniu zgłoszenia o znale
zieniu na terenie wybierzyska fragm. ceramiki. Przy krawędzi wybierzyska oraz w jego 
bezpośrednim sąsiedztwie założono 5 wykopów o łącznej powierzchni 205 m . Obok obiek
tów nowożytnych odsłonięto 15 pradziejowych, w tym a i  6  zniszczonych w znacznym 
stopniu przez jamy nowożytne oraz wskutek eksploatacji piasku. Były to m.in,: 6  palenisk, 
jam a zasobowa, jam a zawierająca potłuczone naczynie zasobowe. Rozmieszczenie obiek
tów świadczy o tym, iż nąjprawdopodobniej natrafiono na krawędź osady zniszczonej już 
w większej części przez istniejące tu  wybierzyska.

Ciekawym problemem badawczym jest przynależność chronologiczna i kulturow a osa
dy, bowiem m ateriał ceramiczny z tego stanowiska, jako jednolity zespół, zdąje się nie mieć 
wyraźnych analogii na Śląsku. Jest to ceramika osadnicza z niewielką ilością fragm. 
bardziej charakterystycznych, co znacznie u trudnia  jednoznaczną interpretację tego ze
społu. Nąjbardziej prawdopodobna jest jego przynależność do wczesnego i środkowego 
okresu przedrzymskiego i najpewniej można go powiązać z końcową fazą kultury  łużyckiej 
lub kulturą pomorską.

Zabytki znajdują się w Muzeum w Kluczborku.
Nie przewiduje się dalszych badań.

M ielec , s t. 16 Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
gm . loco , w oj. rz e sz o w sk ie  
AZP 96-71/3

Badania prowadził mgr Piotr M itura. Finansowane przez Muzeum 
Okręgowe w Rzeszowie. Osada kultury  przeworskiej, ślady osadnic
twa z okresu mezolitu, kultury pucharów lejkowatych, grupy tarno
brzeskiej, późnego średniowiecza.

Stanowisko położone jest na łagodnym stoku terasy wyższej Wisłoki, w południowym 
rejonie miasta — Porębach Wojsławskich.

Bezpośrednią przyczyną podjęcia badań ratowniczych było zniwelowanie części północ
no-wschodniej stanowiska pod budowę osiedla mieszkaniowego.

Przebadano 250 m2 powierzchni, odkryto 19 obiektów. Dwa pochodzą z wczesnych faz 
późnego średniowiecza, jeden zaliczono do grupy tarnobrzeskiej, pozostałe należą do 
kultury przeworskiej. Wśród nich na uwagę zasługują 3 obiekty wyróżniające się wielko
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ścią, pełniące prawdopodobnie funkcje mieszkalne. Oprócz tego wystąpiły m ateriały kul
tury pucharów lejkowatych oraz mezolityczne wyroby krzemienne, które można łączyć 
z kulturą janisławicką.

Materiały i dokumentację złożono w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie.
Badania będą kontynuowane.

M ro cza , s t. 2 Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy
gm . loco , w oj. b y d g o sk ie  
A ZP 35-34/34

Badania prowadził W. Kuczkowski. Cmentarzysko wielokulturowe. 
Odkryto 17 grobów, większość to groby jamowe fazy B2 okresu rzym
skiego.

’Literatura: Badania archeologiczne,,.

Mściszewo, st. 24, gm. Murowana Goślina, woj. poznańskie patrz paleolit i mezolit 
Mutowo, st. 2, gm. Szamotuły, woj. poznańskie patrz wczesna epoka żelaza 
Myslawczyce, st. 1, gm. Proszowice, woj. krakowskie patrz wczesna epoka brązu

N ow y Ł o w icz , s t. 2 (o b e c n ie  M uzeum Okręgowe w Koszalinie
B o ro  wo)
gm . K a lisz  P o m o rsk i, w oj. k o 
s z a liń s k ie  
A ZP 31-16/1

Badania prowadziła mgr Krystyna Hahuła. Częściowo finansowane 
przez Państwową Służbę Ochrony Zabytków i Muzeum Okręgowe 
w Koszalinie. Piąty sezon badań. Cmentarzysko kultury  wielbarskiej.

Badania skoncentrowano w strefie północno-wschodniej cm entarzyska. W całości 
przebadano kurhany 52, 53 i 61, rozpoczęto eksplorację kurhanów 56 i 64 oraz odkryto 
kolejne groby płaskie zlokalizowane w przestrzeniach między kur ha nowych. Wszystkie 
zbadane obiekty w tym sezonie mieszczą się w horyzoncie faz Вг/C i-C ia, końcowym dla 
tego cmentarzyska.

Szczególnie interesujące są wyniki badań niewielkiego kurhanu 52. Został on usypany 
dla centralnie usytuowanego grobu kobiety, wyposażonej m.in. w srebrne bransolety żmi- 
jowate, zapinki A V 96, kolię z paciorków szklanych i bursztynowych, srebrną klamerkę 
esowatą i paciorki dwustożkowate. Po obu stronach tego pochówku odkryto 2 równolegle 
usytuowane groby szkieletowe i trzeci na południe od niego. Wszystkie są wcześniejsze niż 
kurhan, który z czasem rozsypując się objął częściowo swym zasięgiem pochówki złożone 
w pobliżu grobu centralnego. Po raz pierwszy na tym cmentarzysku natrafiono na ślad 
rabunku w starożytności. Wkop rabunkowy zniszczy! stratygrafię zachodniego skrąju 
kurhanu. W północnej części tego grobu, w miejscu gdzie zazwyczaj składano dary, ocalały 
2 naczynia gliniane i przęślica. Przęślica zachowała się w 2 częściach pierwotnie połączo
nych drewnianym trzpieniem , ornamentowanym jodełkowatymi nacięciami. Na jednym 
końcu umieszczono paciorek szklany, na drugim bursztynowy. Grób może być pośrednio 
datowany na fazę B2/C1 .

M ateriały znąjdują się w Muzeum Okręgowym w Koszalinie.
Badania będą kontynuowane.


