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zaklasyfikować do żadnego z tych okresów. Obiekty zawierały wszystkie kategorie zabytków 
(kamienie, krzemienie, metale, ceramikę, przedmioty gliniane, kości, polepę, żużel).

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Krakowie. 
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Materiałach Archeologicznych Nowej Huty". 

Badania nie będą kontynuowane.
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Kraśnicza Wola, st. 1, gm. Grodzisk 
Mazowiecki, woj. warszawskie

Kucerz, st. 12, 
gm. Lubanie, woj. włocławskie
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Kurowo, st. 4, 5, 6, 
gm. Gozdowo, woj. płockie

Kwietniewo, st. 2,
gm. Rychliki, woj. elbląskie

Legionowo, st. VII, 
gm. loco, woj. warszawskie

Lepsze, st. 20,
gm. Zakrzewo, woj. włocławskie 

Lepsze, st. 24,
gm. Zakrzewo, woj. włocławskie

Lipnica, st. 21, gm. Szamotuły, 
woj. poznańskie — patrz: neolit

Lubieszewo, st. 2, gm. Nowy 
Dwór Mazowiecki, woj. elbląskie
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ŁANY MAŁE, st. 16,
gm. Żarnowiec, 
woj. katowickie,
AZP 95-42/43

patrz: młodszy okres przedrzymski — okres wpływów rzymskich

patrz: wczesna epoka brązu
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patrz: wczesne średniowiecze

patrz: wczesne średniowiecze

patrz: środkowa i późna epoka brązu

patrz: młodszy okres przedrzymski — okres wpływów rzymskich

patrz: środkowa i późna epoka brązu
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patrz: neolit
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patrz: młodszy okres przedrzymski — okres wpływów rzymskich
■

■ 1
obozowisko mezolityczne 
osada kultury łużyckiej (wczesna epoka żelaza) 
osada wczesnośredniowieczna (VI1IMX-Xw.) 
ślady osadnictwa późnośredniowiecznego 

Badania weryfikacyjno-sondażowe, przeprowadzone przez mgr Edelgardę Fołtyn i E. M. 
Fołtyna (Uniwersytet Śląski w Katowicach). Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploa
tacji Autostrad. Drugi sezon badań. Pierwsze ratownicze badania wykopaliskowe zostały prze
prowadzone na stanowisku w 1937 r. W  sezonie 1996 przebadano obszar na południe od 
odkrytych w 1937 r. obiektów kultury łużyckiej i z wczesnego średniowiecza, o powierzchni 
90 m2, stosując metodę małych sondaży i szurfów.

Poniżej brunatnego, miejscami wielodzietnego humusu o miąższości do 80 cm, zalegał 
osad stokowy w postaci zglinionego piasku, przeobrażonego glebowo i przemieszczonego na 
wtórne złoże w wyniku ruchów stokowych, prawdopodobnie związanego ruchu mas lub soli- 
flukcji związanej. Osad ten pokrywał piaski zglinione barwy żółtawej lub szarobrunatnej, 
lokalnie zastąpione przez piaski i żwiry silnie zażelazione. Odkryto 2 obiekty kultury łużyc
kiej. Obiekt nr 1, o bliżej nieokreślonej funkcji, był małą, nieckowatą jamą o średnicy 40 cm 
i głębokości 14 cm. Zawierała ona 8 ułamków naczyń. Powyżej jamy, w poziomie humusu, 
znajdowało się skupienie nr 1 ceramiki łużyckiej (82 fragmenty pochodzące z jednego naczy
nia). Obiekt nr 2 to pozostałości paleniska ułożonego zgodnie z kierunkiem północny za
chód — południowy wschód i zagłębionego w podłoże do 20 cm. W stropie palenisko miało 
zarys prostokąta ( 110 x ok. 140 cm, na głębokości 10 cm — 100 x 120 cm), natomiast w spągu 
przybierało kształt nieregularnego kwadratu (długość boku 90 cm). Skonstruowane było z gła
zów i głazików różnych rodzajów skał, m.in. z otoczaków granitowych o czaszowatym kształ-



cie. Ścianki boczne jamy paleniskowej wylepione były gliną. W  wypełnisku jamy, głównie 
w części północno-zachodniej, oprócz kamieni zalegały duże ilości węgli drzewnych, popiołu 
i spalenizny, przemieszane z osadem zglinionego piasku; odnotowano też przepalone okru
chy granitu. Znaleziono w nim 6 fragmentów naczyń kultury łużyckiej, przepalony krzemien
ny odłupek i okruch porfiru z powierzchnią intencjonalnie (?) gładzoną. Nie rozpoznano 
warstwy kulturowej — o jej istnieniu, choć nie jest to pewne, może świadczyć wyjątkowa 
miąższość warstwy humusu, wyraźnie wielodzielnego w jednym z wykopów. Ogółem pozy
skano 494 ułamki naczyń (490 kultury łużyckiej i 4 wczesnośredniowieczne), 18 grudek po
lepy, 12 wyrobów krzemiennych, okruchy skalne ze śladami obróbki i bez, 3 ułamki kości, 5 
bliżej nieokreślonych wyrobów żelaznych, bryłki żużla i żelaza oraz grudy gliny. Ceramikę 
kultury łużyckiej cechuje wyraźne zróżnicowanie, jakkolwiek dominują fragmenty form gru- 
bościennych, o chropowaconej lub szorstkiej, czasem gładzonej powierzchni zewnętrznej. 
Wyróżniające się zabytki krzemienne to: 2 rdzenie o pokroju mezolitycznym, 7 odłupków, 
odpadek charakterystyczny i 2 okruchy.

Badania powinny być kontynuowane.

Łąkocin, st. 1,
gm. Inowrocław, woj. bydgoskie

patrz: środkowa i późna epoka brązu

Malanowo, st. II,
gm. Brochów, woj. warszawskie

Marki, st. XXVI,
gm. loco, woj. warszawskie

patrz: młodszy okres przedrzymski — okres wpływów rzymskich

MICHALICE, st. 15,
gm. Namysłów, 
woj. opolskie,
AZP 80-35/97

osada z końcowej fazy kultury łużyckiej lub kultury pomorskiej (wczesny lub środ
kowy okres lateński)

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 3 do 27 czerwca przez 
mgr. Klemensa Macewicza (PSOZ Opole), z udziałem mgr mgr Krzysztofa Spychały i Artura 
Rapińskiego. Finansowane przez Urząd Miasta i Gminy w Namysłowie i PSOZ. Drugi sezon 
badań.

Stanowisko położone jest w miejscu dzikiej eksploatacji piasku, następnie przekształco
nym w wysypisko śmieci, które planuje się poddać rekultywacji.

Odsłonięto 19 obiektów, w tym jeden prawdopodobnie mieszkalny. Pozostałe obiekty to 
jamy zasobowe i o nieokreślonej funkcji. Wszystkie zalegały pod wysokimi hałdami humusu, 
spiętrzonego podczas eksploatacji piasku, oraz nawiezionych śmieci. Inwentarz ruchomy skła
dał się głównie z fragmentów naczyń i polepy, znaleziono też kamienny rozcieracz.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Opolu.
Badania będą konty-nuowane.

MILEWO, st. 9,
gm. Nowe, 
woj. bydgoskie,
AZP 26-44/-

cmentarzysko kultury pomorskiej (okres halsztacki D /okres lateński)
Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. mgr. Józefa Łosia i Wojciecha Kucz

kowskiego.
Odkryto groby skrzynkowe.

Mirocin, st. 78, gm. Kożuchów, 
woj. zielonogórskie

patrz: środkowa i późna epoka brązu
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MNISZEK, st. 15,
gm. Wieniawa, 
woj. radomskie, 
AZP 75-65/-

ślad osadnictwa neolitycznego
osada kultury łużyckiej (wczesna epoka żelaza)
osada kultury przeworskiej (okres wpływów rzymskich)

Ratownicze badania wykopaliskowe w związku z budową zbiornika retencyjnego „Doma
niów”, przeprowadzone przez mgr Joannę Borowską (Instytut Archeologii Uniwersytetu 
Warszawskiego). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Założono 2 wykopy o wy
miarach 5 x 10 m: I w centralnej części stanowiska i II na północnym skraju. Przebadano 
powierzchnię 100 m2.
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