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ZU Mirosław Ujski, st. 6, 

gm. Ujście, woj. pilskie

Mogielnica, st. 1,
gm. Korczew, woj. siedleckie

patrz: młodszy okres przedrzymski — okres wpływów rzymskich

MŚCISZEWO, st. 25, 
gm. Murowana Goślina, 
woj. poznańskie,
AZP 49-28/16

Murawiec, st. V, gm. Terespol, 
woj. bialskopodlaskie

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
NAMYSŁÓW, st. 27.
gm. loco, 
woj. opolskie,
AZP 81-35/8

■ ■ ■

patrz: neolit

1 ^ ·

obozowisko mezolityczne (?) 
osada kultury amfor kulistych (neolit)
osada (?) i cmentarzysko kultury łużyckiej (IV-V okres epoki brązu) 
ślad osadnictwa kultury wielbarskiej (okres wpływów rzymskich)

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Daniela Zychlińskiego przy współ
pracy mgr Justyny Zychlińskiej, mgr. Zbigniewa Woźniaka oraz mgr Agnieszki Zarzyckiej 
(Ośrodek Naukowo-Konserwatorski PKZ sp. z o.o. Poznań). Finansowane przez „Kruszgeo” 
Wielkopolskie Kopalnie sp. z o.o. Stanowisko zostało odkryte w trakcie badań powierzch
niowych na terenie planowanej kopalni kruszywa budowlanego Mściszewo II. Zlokalizowane 
jest na cyplu wysoczyznowym w widiach Warty i Trojanki. Przy pomocy sprzętu ciężkiego 
zdjęto nadkład humusu na przestrzeni 5600 m2.

Odkryto, wyeksplorowano i zadokumentowano 244 obiekty nieruchome. Natrafiono na 
kilka wyrobów krzemiennych, które można określić jako mezolityczne, nie zlokalizowano 
jednak żadnego obiektu związanego z tym horyzontem chronologicznym. W  części połu- 
dniowo-wschodniej wykopu koncentrowała się niewielka liczba obiektów, z których pozyska
no materiał ceramiczny kultury amfor kulistych. Najliczniejsze są pozostałości działalności 
ludności łużyckiej związanej z cmentarzyskiem ze st. 22 — najprawdopodobniej strefy o cha
rakterze sakralnym. Natrafiono na liczne obiekty dużych rozmiarów, z czytelnym wypełni- 
skiem, nie zawierające prawie materiału ceramicznego ani innych zabytków. Udało się także, 
na podstawie trzech silnie zniszczonych grobów, określić południowo-wschodnią granicę 
cmentarzyska. Pomiędzy cmentarzyskiem a wyżej wymienioną strefą nie zarejestrowano żad
nej przerwy. W trakcie budowlanych prac ziemnych na północny wschód od wykopu natra
fiono na fragmenty naczynia ludności kultury wielbarskiej.

Badania najprawdopodobniej będą kontynuowane.

patrz: wczesna epoka brązu

cmentarzysko kultury łużyckiej (V okres epoki brązu — okres halsztacki) 
osada kultury łużyckiej (V okres epoki brązu — okres halsztacki)

Ratownicze badania wykopaliskowe w związku z budową infrastruktury ogrodowej przez 
właściciela działki budowlanej nr 71, która znajduje się na obszarze stanowiska, przeprowa
dzone w kwietniu przez mgr. Krzysztofa Spychalę (PSOZ Opole), z udziałem mgr. mgr. Grze
gorza Molendy i Artura Rapińskiego. Szósty sezon badań. Wytyczono 3 wykopy o łącznej 
powierzchni 26 m2.

Odkryto 6 grobów ciałopalnych i jamę o nieokreślonej funkcji. Jeden pochówek był cał
kowicie zniszczony, pozostałe w dużym stopniu naruszone. Jamy grobowe usytuowane były 
osią podłużną na linii północ-południe. Jeden grób był pochówkiem jamowym, cztery po
pielnicowymi. W  trzech pochówkach na wyposażenie oprócz urny składało się od 3 do 5 na
czyń (m.in. misa, czerpak, kubek, garnek chropowacony), w jednym była to urna — garnek 
przykryty dużym fragmentem innego naczynia. Pochówki, w których znaleziono kilka na
czyń złożone były w jamach o zarysach zbliżonych do prostokąta z zaokrąglonymi narożami, 
głębokości do 20 cm.

Materiały przechowywane są w PSOZ w Opolu (zostaną przekazane do tworzonego mu
zeum w Namysłowie).

Badania będą prowadzone w miarę rozbudowy osiedla, na którym zlokalizowane jest 
stanowisko.
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