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IA wybieraniu gliny, tzw. glinianek, odpowiadających kolejno wznoszonym domom. Najdłuższy 

(ponad 30-metrowy) z odsłoniętych domów trapezowatych odznaczał się dookolnym prze
biegiem rowów. Zabytki ruchome, datujące poszczególne fazy zabudowy tej części osady, po
chodzą jedynie z glinianek oraz kilku mniejszych, regularnych jam. Obok ceramiki, materia
łów krzemiennych i kostnych zwierzęcych na uwagę zasługują: kamienny masywny topór, 
bogato zdobiony naramiennik z żebra zwierzęcego oraz unikatowy sztylet kościany, pokryty 
w części rękojeści bogatym zdobnictwem geometrycznym. Odkryto 2 kolejne groby szkieleto
we (VI i VII); jeden, dziecięcy, był wyposażony w masywne blachy — ozdoby z miedzi. Dzięki 
towarzyszącym wykopaliskom badaniom paleobotanicznym, z niektórych obiektów kultury 
lendzielskiej pozyskano liczne przepalone makroszczątki zbóż i dzikich roślin, a także bardzo 
drobne materiały archeologiczne (m.in. paciorek z miedzi).

Materiały przechowywane są w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi.
Badania prawdopodobnie będą kontynuowane.

MIEROSZÓW, st. 5,
gm. loco, woj. wałbrzyskie, 
AZP 89-20/9

osadnictwo z okresu neolitu/wczesnej epoki brązu 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Jarosława Bronowickie

go. Finansowane przez PSOZ.

Mirosław Ujski, st. 6,
gm. Ujście, woj. pilskie

patrz: młodszy okres przedrzymski — okres wpływów rzymskich.

Mniszek, s t  15,
gm. Wieniawa, woj. radomskie

■ ■ ■ ■ ■ ■  
MOGIELNICA, st. 1, 
gm. Korczew, 
woj. siedleckie,
AZP 58-31/17

patrz: wczesna epoka żelaza

osada kultury pucharów lejkowatych (neolit) 
osada kultury łużyckiej (epoka brązu) 
osada wczesnośredniowieczna (XI—XIII w.)

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 18 do 24 listopada 
przez mgr. Antoniego Smolińskiego (PHU ANWIT). Finansowane przez PSOZ. Drugi sezon 
badań. Stanowisko zlokalizowane jest na skarpie niszczonej przez erozję boczną Bugu i ude
rzenia kry. Ze względu na sprzeciw właścicielki terenu nie można było założyć wykopu w ni
szczonej krawędzi skarpy, wobec tego odczyszczono profil terasy na odcinku 310 m. Przeba
dano powierzchnię 3,5 ara.

Wielofazowa osada zajmuje obszar 375 arów i sąsiaduje od północy z pozostałościami 
małego grodziska. Rozpoznano i zadokumentowano 37 obiektów o zróżnicowanym charak
terze i wymiarch . W  ich wypełniskach znajdowano głównie ceramikę i kości zwierzęce. Uwar
stwienie dokumentowanego profilu jest następujące: 1 — ciemnoszara próchnica (miąższość 
18-30 cm), 2 — czarna warstwa kulturowa (15-40 cm), 3 — szarobeżowej barwy rozmycia 
warstwy kulturowej (0-20 cm), 4 — ciemnożółty, gruboziarnisty piasek bez zabytków (0-30 cm), 
5 — rudy, przegliniony żwirek (25 cm; warstawa ta pojawia się w zachodniej części profilu), 6 — 
jasnożółty piasek calcowy.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Siedlcach.
Badania będą kontynuowane.

■ ■ ■ ■ ■ ■ i
Mściszewo, st. 25, gm. Muro
wana Goślina, woj. poznańskie

patrz: środkowa i późna epoka brązu

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

patrz: wczesna epoka brązu

MUSZKOWICE, st. 18, 
gm. Ciepłowody, 
woj. wałbrzyskie,
AZP 90-27/28

cmentarzysko megalityczne — grobowce kujawskie kultury pucharów lejkowatych
(neolit)

Badania przeprowadzone przez prof. dr. hab. Włodzimierza Wojciechowskiego, mgr. 
P. Cholewę i mgr. L.A. Kamińskiego (Katedra Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego). 
Konsultacja naukowa doc. dr hab. Ryszard Grygiel. Finansowane przez PSOZ. Pierwszy se
zon badań.
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Cmentarzysko położone jest około 1100 m na zachód (z nieznacznym odchyleniem ku 
północy) od północnego skraju wsi Muszkowice. Składa się z sześciu trapezowatych grobów 
kujawskich, skoncentrowanych na obszarze 1 ha starego lasu bukowego. Grobowce są dosko
nale zachowane: stojąca in situ obstawa kamienna obramowuje nasyp ziemny, którego wyso
kość u czoła dochodzi do 1,5 m, między grobowcami wyraźnie widoczne są równoległe do 
nich wydłużone zagłębienia, powstałe prawdopodobnie w wyniku wybierania ziemi na usy
panie nasypów. Wszystkie grobowce zorientowane są na osi wschód (czoło) — zachód. Wy
miary, jakie dało się ustalić na obecnym etapie badań (grobowiec nr 1 — 7,7 x 29,5 m, nr 2 — 
9 x 36 m, nr 3 -  5,5 x 14,5 m, nr 4 — 7 x 28 m, nr 5 -  7,4 x 29,5 m, nr 6 -  7,5 x 28 m), 
wydają się dowodzić związku cmentarzyska z późnym etapem fazy wióreckiej grupy wschod
niej, co pozostaje w zgodzie z początkami formowania się na południu dolnośląskich lessów 
kultury pucharów lejkowatych w postaci morawskośląskiego subregionu grupy południowej.

PSOZ w Wałbrzychu wszczęła postępowanie, mające na celu wpisanie cmentarzyska do 
centralnego rejestru zabytków. Wykonano plan warstwicowy cmentarzyska wraz z jego oto
czeniem. Planuje się wykopaliskowe przebadanie i rekonstrukcję dwóch lub trzech grobow
ców w ciągu najbliższych trzech - czterech lat. Wraz z pozostałymi, pozostawionymi w nie
zmienionym stanie, tworzyłyby one eksponowany w terenie rezerwat archeologiczny.

NIEDŹWIADA, st. 34, · pracownia obróbki końcowej i napraw siekier czworościennych (późny neolit)
gm. Ropczyce, Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 2 do 28 lipca przez
woj. rzeszowskie, Piotra Miturę (Muzeum Okręgowe w Rzeszowie). Finansowane przez PSOZ. Drugi sezon
AZP 104-71/40 badań. Kontynuowano prace podjęte w 1995 r., przebadano powierzchnię 34 m2.

Materiał zabytkowy zalegał w układzie krzemienicowym. Pozyskano 4709 zabytków krze
miennych: okruchów, łusek, odłupków oraz form technicznych reprezentowanych przez od- 
łupki przeniesione i wachlarzowa te, pochodzące z produkcji siekier, a także przez formy pra
cowniane siekier. Zdecydowana większość zabytków (ok. 96%) wykonana jest z krzemienia 
świeciechowskiego, którego złoża txldalone są od stanowiska o około 80 km w linii prostej.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie. Wy
niki badań opublikowane będą w „Sprawozdaniach Archeologicznych”.

Badania będą kontynuowane.

NIEDŹW1EDZIÓWKA, st. 1, · obozowisko związane z obróbką bursztynu (neolit)
gm. Stegna, Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 1 do 31 lipca przez dr.
woj. elbląskie, hab. Ryszarda F. Mazurowskiego (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego). Finan-
AZP 14-47/3 sowane przez Muzeum Zamkowe w Malborku. Ratownicze badania wykopaliskowe, podjęte

w 1981 r. w związku z permanentnym niszczeniem stanowiska w wyniku poszukiwań burszty
nu, prowadzone były praktycznie nieprzerwanie do roku bieżącego. W sezonie 1996 założo
no 2 wykopy w miejscu przewidywanego pasa „pustki osadniczej”, oddzielającej stanowisko 1 
od stanowiska II. Przebadano powierzchnię 6,7 ara.

Celem prac było rozpoznanie pracowni bursztyniarskich i innych pozostałości osadni
czych ludności kultury rzucewskiej z okresu późnego neolitu, rozmieszczonych po obydwu 
brzegach pierwotnego koryta jednej z odnóg ujścia Wisły, w obrębie sektora wschodniego. 
Uzyskano ogromną liczbę zabytków' bursztynowych, ceramicznych, krzemiennych i kamien
nych, m.in. skarb 36 półwytworów bursztynowych paciorków guzkowatych z otworem w kształ
cie litery „V” oraz paciorków w kształcie podwójnego topora o zarysie wydłużonego owalu. 
Wskazują one wyraźnie na ciągłe rozprzestrzenianie się pozostałości osadniczych kultury rzu
cewskiej po obydwu brzegach starorzecza, poczynając od miejscowości Stare Babki na połud
niu, przez pola Niedżwiedziówki i ich granicę : Wiśniówką na północy, oraz dalej na wschód, 
w kierunku Wybicka, a zatem na brak sugerowanej wcześniej „pustki osadniczej” pomiędzy 
obydwoma stanowiskami.

Prace badawcze na stanowisku nr I powinny być kontynuowane w jak najszerszym zakre
sie ze względu na jego duże walory badawcze oraz permanentne niszczenie pozostałości osad
niczych kultury rzucewskiej w Niedżwiedziówce, Starych Babkach, Wybicku i Wiśniówce.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii Uniwersytetu 
Warszawskiego i Muzeum Zamkowym w Malborku. Badania będą kontynuowane.
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