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Efektem badań byîo zlokalizowanie 23. obiektów. Wśród nich wyróżnić możemy nie
wielkie obiekty interpretowane jako ślady po slupach, bardzo duże jamy (np. ob. 48 miat 
wymiary 300 x 400 cm) o wypelnisku szaroczamym z drobnymi, przepalonymi okruchami 
kamiennymi, węglami drzewnymi i grudkami polepy, oraz pozostałe obiekty o różnych 
kształtach i rozmiarach, ale podobnym wypelnisku. W obiektach występowała w niewiel
kich ilościach ceramika wczesnośredniowieczna. Odkryto także kilkanaście bryłek żużla 
żelaznego, nieliczne fragm. przedmiotów żelaznych, przęśiik gliniany i kawałki dwóch 
osełek.

Potwierdziło się występowanie obiektów w skupieniach. Odsłonięto jedno nowe skupie
nie oraz stwierdzono, iż koncentracje z poprzedniego sezonu są znacznie większe niż 
początkowo przypuszczano. Z materiałów datowanych na inne okresy wystąpiło kilkana
ście krzemieni mezolitycznych i wczesnobrązowych oraz ceramika z wczesnego neolitu, 
kultury mierz an owickiej, grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej, a także nowożytna.

M oskorzyn, s*. 13 Muzeum Archeologiczno-Historyczne
gm. Polkow ice, woj. leg n ick ie  w Głogowie
AZP 70-19/42

Badania prowadził mgr Krzysztof Czapla przy współpracy mgr. Wac
ława Pogorzelskiego. Finansowane przez Zakład Projektowo Usługo
wy „PEOJFIT” w Zielonej Górze. Osada wczesnośredniowieczna 
(XII-XIII w.).

Stanowisko usytuowane jest w południowo-zachodniej części wsi, po prawej stronie 
rzeczki Moskorzanki. Morfologicznie znąjdpje się na wysoczyźnie moreny dennej, silnie 
sfaldowanej, Wzgórz Dałkowskich. Zalega na glebach wyługowanych, wytworzonych z pia
sków słabo gliniastych.

Badania ratownicze w 1994 r. związane były z nadzorem archeologicznym na wyko
pach pod budowę sieci kanalizacyjnej we wsi Moskorzyn i Kazimierzów. Na stanowisku 
Moskorzyn 13, które zostało przecięte w północnej części rowem o szerokości 1,2 m i głę
bokości 1,3 m, natrafiono na ślady osadnictwa w postaci pozostałości czterech obiektów 
oraz warstwy kulturowej zalegąjącej w ich pobliżu. Zadokumentowane obiekty były bu
dynkami zagłębionymi w calec, o konstrukcji zrębowej. Pozyskano z nich materiał zaby
tkowy w postaci fragm. ceramiki, grud polepy konstrukcyjnej oraz trzech przedmiotów 
metalowych, który pozwala je datować na XII-XIII w.

Materiały znajdują się w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie.

O tobok, s t. 4 Muzeum Archeologiczne Środkowego
gm . S k ąp e , w oj. z ie lo n o g ó r- Nadodrza w Zielonej Górze
sk ie
AZP 56-13/13

Badania prowadzi! mgr Jarosław Lewczuk przy współudziale mgr 
mgr Małgorzaty Lewczuk i Marka Nowackiego (Muzeum Regionalne 
w Świebodzinie). Finansowane przez Muzeum Archeologiczne Środ
kowego Nadodrza w Zielonej Górze i Muzeum Regionalne w Świebo
dzinie. Pierwszy sezon badań. Osada wielokulturowa — wczesne 
średniowiecze, epoka brązu, okres wpływów rzymskich.

Prace przeprowadzone w dn. 19.07-2.08.1994 r. miaty charakter ratowniczy; stanowi
sko niszczone jest wybieraniem piasku, wysypiskiem śmieci, składowaniem obornika. 
Przebadano obszar ok. 2,5 ara i zewidencjonowano 35 obiektów o różnym charakterze


