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ŁAZY, st. 1, gm. Wińsko, woj. wrocławskie, AZP 71-24/99 
cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej (późna epoka brązu – wczesna epoka żelaza)•	
ślady osadnictwa pradziejowego •	

Ratownicze badania wykopaliskowe w związku ze zniszczeniami zespołów grobowych przez wko-
py rabunkowe, przeprowadzone w listopadzie przez mgr. Pawła Maderę ( AKME Zdzisław Wiśniew-
ski). Finansowane przez PSOZ. Przebadano powierzchnię 40 m².

Kontynuacja prac zabezpieczających, wykonanych w 1995 r. Odsłonięto całość dużego obiektu 
sepulkralnego (obiekt 4/95) naruszonego przez wkopy rabunkowe i rozpoznanego częściowo w 1995 
r. (jak się okazało w następnym sezonie – grobu komorowego z bogato wyposażonym, podwójnym 
pochówkiem ciałopalnym datowanym na okres halsztacki C). Obiekt składał się z owalnej w zarysie 
jamy o wymiarach w partii stropowej 5,4 x 4,5 m, przykrytej konstrukcją kamienną złożoną z wielo-
warstwowego bruku w formie zbliżonej do regularnego sześciokąta i otaczającego go kolistego wieńca 
o średnicy 7 m, zbudowanego z większych głazów. Całość posiadała oś symetrii przebiegającą po linii 
północ-południe. W obrębie wykopu zlokalizowano również 11 mniejszych jam grobowych, z któ-
rych 4 zostały częściowo zniszczone przez obszerną jamę obiektu 4/95, natomiast wszystkie bruki 
związane z tymi grobami znajdowały się pod kamieniami wieńca, co jednoznacznie określiło relacje 
chronologiczne. Na poziomie bruków natrafiono na liczne skupienia ułamków jednego lub kilku na-
czyń będących pozostałością zabiegów kultowych. Eksploracji poddano 3 zespoły grobowe (2 groby 
popielnicowe i prawdopodobnie kenotaf). Pozostałe obiekty, w tym 4/95, zarejestrowano na poziomie 
stropów i zabezpieczono do przyszłego sezonu. Ponadto, w warstwie nad brukami, na ok. 60 % po-
wierzchni wykopu odkryto i zadokumentowano ślady orki poprzecznej, prowadzonej asymetrycznym 
narzędziem o szerokości kilkunastu centymetrów. Analiza stratygraficzna nie wykluczyła, że pocho-
dzą one jeszcze z epoki pradziejowej. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym we Wrocławiu. 
Badania będą kontynuowane.

ŁĄG KOLONIA, st. 38, gm. Czersk, woj. bydgoskie, AZP 22-38/9
osada grupy kaszubskiej kultury łużyckiej (V okres epoki brązu)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w lipcu przez mgr Beatę Górską-Grabar-
czyk (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego). Finansowane przez PSOZ i Uniwersytet Łódzki. 
Drugi sezon badań. Przebadano powierzchnię 184 m2.

Stanowisko położone jest nad prawym dopływem rzeki Niechwaszczy, na niewielkim wyniesieniu 
otoczonym podmokłymi łąkami.

Odsłonięto i wyeksplorowano 15 obiektów. Były to jamy gospodarcze o średnicy od około 80 cm 
do około 110 cm oraz palenisko o konstrukcji kamiennej. Z paleniska i jednej z jam pobrano próbki 
węgli w celu wykonania analizy 14C. Pozyskany materiał ceramiczny był silnie rozdrobniony. Oprócz 
fragmentów dużych naczyń zasobowych odkryto wiele ułamków charakterystycznych, również orna-
mentowanych.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego
Badania będą kontynuowane.

Mikorowo, st. 8, gm. Czarna Dąbrówka, woj. słupskie - patrz: wczesne średniowiecze

Mirocin Dolny, st.78, gm. Kożuchów, woj. zielonogórskie – patrz: wczesna epoka żelaza

MISTRZEWICE NOWE, st. 4, gm. Młodzieszyn, woj. skierniewickie, AZP 55-59/10
osada kultury łużyckiej? (środkowa i późna epoka brązu)•	
cmentarzysko kultury przeworskiej? (młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzym-•	
skich)

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w czerwcu przez mgr. Justyna Skowrona 
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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


