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MA8ZK0WI0I* pow. Mowy 8ąos Katedra Aroheologil Polaki
Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie

Badania prowadziła dr Maria Oabalska. Finansował 
U.J. Siódmy sezon badań. Grodzisko z okresu póź-
nohalsstsekiego ora* wczesnego i środkowego okresu 
lateńskiego /kultura łożyska/*

Stanowisko leży na wysokim oyplu górskim wznosząoym się 60 
m ponad dno doliny Dunajoa. Na przebadanej w bleżąoym roku prze- 
strsenl 2 * 5 ara uohwyoono układ stratygrafiozny młodszej fasy 
osadnlosejt wyodrębnionej w stosunku do obat starszej fasy epo- 
osywająoyoh pod wałem kamiennym. Badany obszar leży przed zabu
dowaniami fasy młodszej na majdanie wewnętrznym. Yaswą tą okre
ślono niezabudowana wnętrza osady położone poza chatami olągną- 
oyml się wzdłuż wału kamiennego. W stosunku do wykopów zessło- 
rooznyoh uwidacznia się Istotna różnloa w miąższośoi wąretwy 
kulturowej» która na badanym odcinku jest olenka 1 nie układa 
się szerokimi plamami znamionującymi ohaty. Obserwowano wyraźne 
wypłycenie się warstwy kulturowej* w miarę posuwania się w głąb 
majdanu. Również skorupy nie pokrywają jednolitą warstwą oałej 
powierzohni* a tworzą wyraźne skupienia ograniczone do jam.
Oiemne plamy jam były widoczne już pod humusem. Zawierały one 
paleniska albo duże naczynie zapasowe. Jamy z paleniskiem były 
na ogół głębsze z wyreinyml śladami 1 resztkami ogniska. W wy- 
pełnlsku znajdowały się skorupy poohodsąoe przede wszystkim z 
mis profilowanych» mis z wgiętą do środka krawędzią oraz ułamki

tśrednloh 1 małych naczyń kubkowatyoh i ozarkowatych o powierz
chniach metalicznie czarnych /grafitowanych/*. często bardzo
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bogato zdobionych. W jednej z jam paleniskowych obok oplaanej 
ceramiki znajdował się cały kubek uchaty ręcznie lepiony nale
żący do kultury puchowaklej. liczne ułamki naczyń tej kultury 
znajdywano na całej badanej przestrzeni przede wszystklem w ja
mach paleniskowych.

W jamach z naczyniami zapasowymi atały oałe naczynia lub 
duże loh fragmenty. Naczynia zapasowe wystąpiły w dwóoh typacht 
1/ duże jajowato-banlaate garnki w dolnej części ohropowaoone 
wysokie 45 cm. U nasady gładkiej lekko wychylonej azyl* żeber
ko piastyozne z palcowatymi odolakami. 2/ duże grubośclenne 
banlaato-gruezkowate naczynia o czarnej metalloznej /grafitowa
nej/ powierzchni. Były one zaopatrzone w dolnej partii w duże 
bulwiaste uchwyty w ilości 4 aztuk. Zwężający się wylew posia
dał bardzo grubą daazkowato uformowaną krawędź. ściętą u nasady 
1 przy wystającym brzegu. Grubość krawędzi wynosiła 3 - 3 * 5  om, 
grubość ścianki 1,5 - 2,5 cm przy wysokości 45 - 55 om. Ułamki 
tych naczyń znajdowano rozrzucone po oałej badanej powierzchni. 
Ceramika występująca na badanej przestrzeni aczkolwiek w wyraś- 
nio pćiaołużyckim charakterze posiadała widoczne piętno etylu 
lateńskiego. Wyrażało się tow keztałtaoh 1 sposobie uformowania 
wylewu. Liczne elementy kultury puchowaklej pozwalają datować 
ten poziom na wozeany 1 środkowy okrea lateński. Datowanie ta
kie potwierdzają liczne przedmioty metalowe. Na ogólną liczbę 
16 znalezlonyoh w br. zabytków był tylko jeden pręt brązowy.
W tej liczbie było: 6 branaolet żelaznych ze ścienionymi końoa- 
oi zachodzącymi na siebie, jeden naramiennik tego aamego typu, 
jeden cały nóż żelazny i trzy inne ułamki, fragment sierpa* dwa 
nieokreślone pręty oraz zniszczony żelazny grot, z którego zaoho- 
wało aię środkowe pełne żeberko. Ten niezwykle bogaty rozwój kul- 
tury łużyckiej na terenie kotliny sądeckiej należy ohyba wiąeaó
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z eksploatacją solanek. W Maeśffowicach zachowana eię nazwa miej- 
aoowa "solniako" odnosząca al^ do podmokłej dolinki położonej na
przeciw wzgórza grodzisko.

NIECIBCZ 1 NIEWIADOMA. patrz epoka brązu
pow. 3okołów Podlaski

NOWA HUTA - Koóclelnlkl Cło pstra okras nsolltu

MOWA WIKS. pow. Jbln Państwowe Muzeum Aroheologloane
w Warszawie

Badania prowadził dr Jerzy Głosik. Finansowało 
PMA w Warszawie. Pierwszy sezon badań. Cmenta- 
rsysko s okresu hmlMtaekieąo*

Wozeaną wiosną 1968 r. został odkryty grób skrzynkowy ka
mienny» zawierający pochówki olałopalne. Badania przeprowadzono 
w dniach 21 - 23.111.1968 r.

Grób zbudowany był w formie skrzyni "trapezowatej" z 12 du
żych głazów kamiennych /nie licząc mniejszych» dodatkowo wzmac- 
nlająoyoh konstrukcję/, wzdłuż osi podłużnej północ-południe. 
Wlękaza podstawa tego trapezu na zewnątrz wynosiła 1»78 m, dłu
gość całkowita 3#35 ®*

Charakter konatrukojl grobowej nie był jednolity. Północną 
jego partię zajmowała właściwa komora grobowa, w której stwier
dzono 24 pewne poohćwkl ciałopalne« złożone w 18 dużych naozy-


