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MANASTERZ, gm.Wiązownica . Muzeum Okręgowa
woj.przemyskie w Przemyślu
Stanowisko 6

Badania prowadzi! mgr Stanisław Lewandowski. Finanso
wał WKZ w Przentyślu. Drugi sezon badań. Stanowisko 
wielokulturowe, neolit, grupa tarnobrzeska z 111-IV epoki 
brązu oraz okresu halsztackiego, kultura przeworska z 
późnego okresu wpływów rzymskich, wczesne średniowie
cze.

Celem badań była weryfikacja charakteru "piecowisk" odkrytych tu 
w 1962 roku oraz kontynuacja badań ratowniczych na niszczonej części 
stanowiska.

Na obszarze przebadanym w 1962 roku założono wykop o rozmiarach 
2,70 x 2 ,90 m, odkrywając pozostawione tu w stanie nienaruszonym pieco- 
wisko nr 6. Doc.dr K.Bielenin stwierdził, że "piecowlsko" nosi charakter 
silnie zbitej, dużej konkrecji n d y  darniowej, naturalnego pochodzenia.

Stanowisko znajduje się na wydmowej prawobrzeżnej terasie  starorze
cza Lubaczówki, około 100 m na zachód od drogi jarosław -Sieniaw a. Zało
żono trzy wykopy o łącznej powierzchni 310 m2.

Neolit reprezentowany jest przez wyroby kamienne i krzemienne, za
legające w warstwie kulturowej, m.ln. toporek wykonany z gabro.

Z grupą tarnobrzeską należy łączyć 14 skupisk materiału ceram icz
nego, pozostałości ze zniszczonych grobów. Wystąpiły tu garnki tulipano- 
wate, misy i czerpaki profilowane, wazy oraz naczynia miniaturowe. Zna
leziono tu m.ln. naczyńko zdobione odciśniętym stemplem motywem orna
mentu walutowego, które nawiązuje do kultury "trackiego H allstattu".

Zabytki z okresu późnej fazy okresu wpływów rzymskich stwierdzo
no w warstwie kulturowej oraz w niektórych paleniskach i skupiskach. 
Charakterystycznymi są naczynia garnkówate, ręcznie lepione.

Osadnictwo wczesnośredniowieczne reprezentowane jest przez czte
ry chaty półziemtankowe o konstrukcji słupowej, posiadające po środku 
paleniska wyłożone kamieniami. M ateriał zabytkowy, garnki górą obta-
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czane, zdobione strefami Unii falistych, przedmioty żelazne oraz kabłą 
czek skroniowy pozwalają je datować na VIII-IX wiek.

M ateriały złożono w Muzeum Okręgowym w Przemyślu.

Przewiduje się dalszą kontynuację badań.

MASŁÓW, gm.Trzebnica Wojewódzki Ośrodek Archeolo-
wo j , wrocławskie gic zno -Konserwatorski

we Wrocławiu

Badania prowadziła mgr Krystyna Maksymowicz. Finanso
wał WOAK we Wrocławiu. Cmentarzysko ludności kultury 
łużyckiej z okresu IV-V epoki brązu.

Cmenatrzysko położone jest po prawej stronie drogi z Masłowa do L i 
goty Trzebnickiej na zachód od wsi, w odległości około 0 ,5  km od kościoła 
w Masłowie, na piaszczystym wzgórzu pokrytym lasem .

Przebadano powierzchnię 0 ,5  ara  i odkryto 3 groby jamowe. Wśród 
ułamków ceramiki wyróżniono następujące naczynia: garnki jajowate gru- 
bościenne, misy, krążki zdobione jednostronnie, czerpaki, czarki.

Ze względu na pokrywający całe cmentarzysko la s  badania nie będą 
kontynuowane.

MIŁOSŁAWICE, gm.Sułów Wojewódzki Ośrodek Archeolo-
woj. wrocławskie giczno-Konserwatorski

we Wrocławiu

Badania prowadziła mgr Krystyna Maksymowicz. Finanso
wał WOAK we Wrocławiu. Cmentarzysko ludności kultuty 
łużyckiej z IV-V okresu epoki brązu.

Cmentarzysko położone Jest około 700 m na północny-zachód od w si, 
po prawej stronie drogi z Miłosławie do Sułowa.

Na powierzchni 2 arów zbadano 43 groby ciałopalne i popielnicowe 
/w tym kilka podwójnych/. Wszystkie groby przykryte były brukiem kamien
nym. Niekiedy groby były przykryte brukiem lub obstawione kamieniami.

Groby zawierały wyroby gliniane w ilości od 1 do 33 sztuk. Na uwagę 
zasługują liczne grzechotki baniaste, poduszkowate 1 gruszkowate oraz 
"tabakierka" z pokrywką. W kilku grobach znaleziono przedmioty z brązu:


