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stawy. Jak się wydaje, konstrukcja nie została dokończona. W trakcie eks 
piorącji osiągnięto poziom niezakłóconej warstwy nasypu.

Na terenie badanym zarejestrowano ponadto obecność nawarstwionych 
na grobowiec megalityczny czterech kurhanów łużyckich, które częściowo 
wyeksplorowano. Stwierdzono, że przy ich budowie wykorzystano fragmen
ty konstrukcji obiektu neolitycznego, dostosowując do niego kształt i wy
miary kurhanów.

Badania obszaru przyległego do grobowca 1 potwierdzają zeszłoroczną 
hipotezę o założeniu cmentarzyska na terenie uprzednio nie użytkowanym.

Materiał archeologiczny jest stosunkowo liczny, jak dotąd jednak zbyt 
mało charakterystyczny, aby można na jego podstawie podjąć próbę uściślę 
nia chronologii cmentarzyska.

Badania będą kontynuowane.

ŁYSZKOWICE, pow.Poddębie patrz
Stanowisko 1 okres wpływów rzymskich

MORAWICA, pow.Kraków Muzeum Archeologiczne
w Krakowie

Badania prowadził Marcin Biborski. Finansowało Mu
zeum Archeologiczne w Krakowie. Pierwszy sezon ba 
dań. Osada z okresu neolitu.

Przeprowadzono sondażowe badania na terenach przeznaczonych pod 
budowę drogi.

Natrafiono na warstwę kulturową, w której znajdowały się liczne wyro
by krzemienne oraz drobne fragmenty naczyń prahistorycznych /neolityczne? / .

Badania będą kontynuowane.

MROW1NO, pow. Poznań Muzeum Archeologiczne
Stanowisko 3 v  Poznaniu.

Badania prowadziła mgr Wanda Tetzlaff. Finansował 
WKZ w Poznaniu. Drugi sezon badań. Osada - kultura 
pucharów lejkowatych.

Badania prowadzono na terenie wykopu I, założonego w pierwszym se 
zonie wykopaliskowym. Zakończono eksplorację pozostałości naziemnej bu
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dowli mieszkalne) z prostokątnym paleniskiem kamiennym, usytułowanym przy 
wschodnie) ścianie domostwa. Chata posiadała zarys prostokątny, wymiary 
)e) wynosiły 4 x 5,50 m.

Na terenie wymienionego wykopu zbadano 13 jam kultury pucharów le j
kowatych /nr 9-21/, z których jama 18 była bardzo regularną półziemianką, 
drugą w rozpoznanej dotychczas części osady. W rzucie poziomym była owal
na. o wymiarach 3 x 350 m, ścianki posiadała pionowe, dno płaskie. Głębo
kość je) wynosiła 50 cm. W centralnym punkcie omawianego ooiektu znajdował 
się ślad po słupie, podtrzymującym zapewne konstrukcję dachową półziemian- 
ki. W jamie znaleziono dużą ilość ułamków naczyń pucharów lejkowatych oraz 
liczne drobne i większe grudki polepy, w tym niektóre z odciskami gałęzi i 
dranic.

Po? stale jamy pełniły różne funkcje gospodarcze /piwniczki do przecho
wywania zapasów, jamy odpadkowe i in. o nie określonym bliżej przeznaczeniu/. 
Wśród nich obfitością materiału zabytkowego wyróżniała się jama 10, którą z 
dużym prawdopodobieństwem interpretować można jako jamę odpadkową. Odkry
to w niej bardzo dużą ilość ułamków naczyń, poza tym siekierkę kamienną,dłu
to kościane oraz dwa fragmenty przedmiotów glinianych - zapewne ciężarków 
tkackich.

W zespole zabytków znalezionych na badanym stanowisku do najciekaw
szych należy niewątpliwie fragment małego glinianego toporka / jama 14/. Po
za tym - oprócz ceramiki - odkryto kilka siekierek kamiennych, fragment ka
miennego toporka, rozcieracZ do żaren, płytki kamienne do wygładzania narzę
dzi, szydła i dłuta kościane.

Osada datowana jest na fazę lubońską wschodniej grupy kultury pucharów 
lejkowatych.

Badania wykopaliskowe będą kontynuowane.

MUSZKOWICE, pow. Ząbkowice 51. Katedra Archeologii
Stanowisko 9 Uniwersytetu Wrocławskiego

Badania prowadził doc.dr hab.Włodzimierz Wojciechows
ki. Finansowała Katedra Archeologii Uniwersytetu Wroc
ławskiego. Pierwszy sezon badań. Osada wielokulturowa: 
kultura ceramiki wstęgowej tytej /faza nutowa/ i kultura 
ceramiki wstęgowej kłutej.

Stanowisko położone jest około 600 m na północny-zachód od północnego 
krańca wsi Muszkowice, na łagodnym wschodnim stoku niewielkiego wzniesie
nia.

Przebadano obszar 120 m  ̂ . Nie stwierdzono zwartego występowania wars-


