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(Przedsiębiorstwo Archeologiczno-Konserwatorskie „KAIROS-PLUS” w Łodzi). Finansowane przez 
PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 30 m2.

Odsłonięto obiekt nr 1, określony wstępnie jako grób jamowy. W jamie znaleziono fragment cera-
miki ręcznie lepionej, małe skupisko kości i bliżej nieokreślony przedmiot metalowy. Stanowisko jest 
zniszczone w około 90%.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Skierniewicach.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Pracach i Materiałach Muzeum Miasta Zgierza”.
Badania nie będą koordynowane.

MOGIELNICA, st. 1, gm. Korczew, woj. siedleckie, AZP 53-81
ślady osadnictwa neolitycznego•	
osada kultury trzcinieckiej(?) (wczesna epoka brązu)•	
osada kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu)•	
osada wczesnośredniowieczna (VIII-XIII w.)•	
ślady osadnictwa nowożytnego•	

Ratowniczo-sondażowe badania, przeprowadzone we wrześniu przez mgr Agnieszkę Niedźwia-
dek (ARCHEE Badania i Nadzory Archeologiczne). Finansowane przez PSOZ. Drugi sezon badań. 
Przebadano powierzchnię 200 m². 

Na przebadanym obszarze wystąpiło 110 obiektów o zróżnicowanym zarysie poziomym i prze-
kroju poprzecznym oraz miąższości i wypełnisku a także przynależności chronologiczno-kulturowej. 
Dość liczną grupę obiektów stanowią dołki posłupowe, których średnica wynosiła przeciętnie 20 cm, 
głębokość zaś w zależności od stopnia zachowania wahała się od 10 do 80 cm. Kolejną, najliczniejszą, 
grupę stanowią pozostałości jam gospodarczych. W większości są to obiekty o średnich rozmiarach - 
około 1 m średnicy i przeciętnej głębokości wynoszącej 50 cm. Były jednakże i takie obiekty, których 
spąg wystąpił 100 -150 cm poniżej współczesnej powierzchni terenu. Wśród obiektów gospodarczych 
dominował owalny zarys stropu i nieckowaty, mniej lub bardziej regularny, przekrój poprzeczny. Wy-
stąpiły również obiekty o przekroju zbliżonym do prostokątnego i gruszkowatego. Dwa obiekty (nr 3 
i 5} miały długość 5-7 m a szerokość stropu była większa niż szerokość wykopu (2 m). Ze względu na 
dość znaczne rozmiary i regularny czworokątny zarys a także obecność pieca zostały one zinterpreto-
wane jako domostwa.

W trakcie badań zidentyfikowano i zadokumentowano kilkadziesiąt warstw o różnym składzie 
i zawartości. Większość z nich stanowiła wypełniska obiektów, które zazwyczaj były niejednolite i nie-
jednorodne a często warstwowane. W wielu wypadkach w spągu obiektu wystąpiły przemycia, które 
uniemożliwiały dokładne określenie granic. Bardzo często w stropowej części wypełniska obiektów 
zalegała spoista ciemnoszara lub szaro-brunatna warstwa kulturowa. W wyniku obserwacji poczy-
nionych podczas badań wykopaliskowych stwierdzono, że na badanym obszarze warstwa kulturowa 
zalegała bardzo nierównomiernie. W południowej partii stanowiska wystąpiła śladowo lub w ogóle jej 
nie odnotowano, zaś w północnej części miała miąższość dochodzącą nawet do 40 cm. W eksploro-
wanych wypełniskach obiektów znajdowały się poza tym drobne grudki polepy, niewielkie kamienie 
oraz węgle drzewne i fragmenty zbutwiałego drewna.

W trakcie badań pozyskano ponad 2000 zabytków ruchomych. Większą część z nich stanowią 
fragmenty naczyń glinianych, z których ponad połowa datowana jest na epokę brązu a w szczególno-
ści kulturę łużycką. Mniej liczna grupa to zabytki wczesnośredniowieczne.

Materiały i dokumentacja znajdują się w ARCHEE Badania i Nadzory Archeologiczne oraz 
w PSOZ w Siedlcach.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Archeologii Polski Środkowowschodniej”, t. III, 1998, s. 
183-187.

Mściwojów, st. 14, gm. loco, woj. legnickie - patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów 
rzymskich


