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analizie technologiczno-stylistycznej można zakwalifikować do fazy Ilb-III kultury późnej 
ceramiki wstęgowej.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Toruniu.
Badania nie będą kontynuowane.

MAŁE RADOW1SKA, st. 94,
gm. Wąbrzeźno, 
woj. toruńskie,
AZP 36-47/121

ślady osadnictwa kultury ceramiki wstęgowej rytej (neolit)
Badania weryfikacyjno-sondażowe, przeprowadzone w listopadzie przez mgr. Pawła Gur- 

towskiego (PSOZ Toruń). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano po
wierzchnię 2 m2.

Prace miały na celu uściślenie danych o istniejących zagrożeniach (głęboka orka) i stanie 
zachowania nawarstwień kulturowych oraz pozyskanie materiału zabytkowego pozwalające
go na precyzyjniejsze określenie chronologii stanowiska. W  trakcie prospekcji powierzchnio
wej zarejestrowano ślady trzech intensywnie niszczonych jam. W miejscu jednej z nich wyty
czono wykop sondażowy, w którym odsłonięto spągowe części wydłużonej w kształcie jamy 
o wymiarach 1,6 x 0,8 m i miąższości do 25 cm. Z jej wypełniska pozyskano jedynie 9 frag
mentów ceramiki kultury ceramiki wstęgowej rytej.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Toruniu.
Badania nie będą kontynuowane.

Michałów,
kompleks stanowisk „Rydno”, 
gm. Wąchock, woj. kieleckie

patrz: paleolit

MIECHOWICE, st. 4, · osada kultury ceramiki wstęgowej rytej i kultury lendzielskiej (neolit)
gm. Brześć Kujawski, · cmentarzysko kultury ceramiki wstęgowej rytej i kultury lendzielskiej (neolit)
woj. włocławskie, Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez doc. dr. hab. Ryszarda Grygiela (Muzeum
AZP 48-45/50 Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi), z udziałem prof, dr hab. Krystyny Wasylikowej,

dr Doroty Nalepki i mgr Aldony Bieniek z Instytutu Botaniki im. W. Szafera w Krakowie. 
Finansowane przez Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, Urząd Wojewódzki 
we Włocławku i Cukrownię Brześć Kujawski SA. Drugi sezon badań. Przebadano powierz
chnię 2 Ή 2,5 m2, sytuując siatkę odcinków o wymiarach 5 x 5  m w części wschodniej wyko
pów z 1995 r.

Nie zaobserwowano śladów warstwy kulturowej. Wszystkie odsłonięte wypełniska obiek
tów zalegały bezpośrednio pod warstwą ornego humusu, na głębokości 0,20-0,30 m. Część 
z nich uległa zniszczeniu w wyniku erozji stokowej stanowiska oraz coraz głębszej orki. Zare
jestrowano dwie wyraźne koncentracje obiektów, należące do dwóch kultur neolitycznych: 
kultury ceramiki wstęgowej rytej i kultury lendzielskiej, powiązanych stratygraficznie. Stwier
dzono dwie fazy osadnictwa kultury ceramiki wstęgowej rytej, którym odpowiadają dwie 
oddzielone od siebie koncentracje obiektów. Z pięciu jam, w których wystąpiły najstarsze na 
Kujawach materiały, zaliczane do tzw. fazy aczkowatej, niewątpliwie największe znaczenie 
mają 3 jamy odznaczające się słabo czytelnym wypełniskiem, świadczącym o dopiero doko
nujących się procesach humusowych we wczesnym neolicie. Pozyskano z nich bogate inwen
tarze ceramiczne, krzemienne i kostne zwierzęce, a także próby do badań radiowęglowych. 
Oddalona o 50 m druga koncentracja jam kultury ceramiki wstęgowej rytej dostarczyła ma
teriałów klasycznej fazy nutowej, w tym fragment glinianej figurki (antropomorficznej?, zoo- 
morficznej?). Również w dwóch koncentracjach grupowały się obiekty kultury lendzielskiej. 
Dogodne warunki geomorfologiczne sprawiły, że rozległe osadnictwo tej kultury, wyznaczo
ne zasięgiem długich domów, mogło przez długi czas wykorzystywać zasadniczo te same par
ne terenu. W skład koncentracji domów trapezowatych odkrytych w 1995 r. wchodzi odsło
nięty w tym sezonie dom długości 15 m, wewnątrz którego znajdowała się jama-piwnica 
o bardzo regularnych kształtach. Z jej wypełniska, sięgającego 1,5 m głębokości, pochodzą 
materiały ceramiczne i kostne zwierzęce, w tym duża liczba szczątków ryb. Drugą grupę obiek
tów kultury lendzielskiej odkryto w odległości kilkudziesięciu metrów na północny wschód 
od pierwszego skupiska. Natrafiono tu na rowy fundamentowe co najmniej czterech domów 
trapezowatych, występujących w ścisłym powiązaniu stratygraficznym, co świadczy o długiej 
tradycji zasiedlania tego miejsca. Wskazuje na to także położenie dużych koncentracji jam po
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(ponad 30-metrowy) z odsłoniętych domów trapezowatych odznaczał się dookolnym prze
biegiem rowów. Zabytki ruchome, datujące poszczególne fazy zabudowy tej części osady, po
chodzą jedynie z glinianek oraz kilku mniejszych, regularnych jam. Obok ceramiki, materia
łów krzemiennych i kostnych zwierzęcych na uwagę zasługują: kamienny masywny topór, 
bogato zdobiony naramiennik z żebra zwierzęcego oraz unikatowy sztylet kościany, pokryty 
w części rękojeści bogatym zdobnictwem geometrycznym. Odkryto 2 kolejne groby szkieleto
we (VI i VII); jeden, dziecięcy, był wyposażony w masywne blachy — ozdoby z miedzi. Dzięki 
towarzyszącym wykopaliskom badaniom paleobotanicznym, z niektórych obiektów kultury 
lendzielskiej pozyskano liczne przepalone makroszczątki zbóż i dzikich roślin, a także bardzo 
drobne materiały archeologiczne (m.in. paciorek z miedzi).

Materiały przechowywane są w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi.
Badania prawdopodobnie będą kontynuowane.

MIEROSZÓW, st. 5,
gm. loco, woj. wałbrzyskie, 
AZP 89-20/9

osadnictwo z okresu neolitu/wczesnej epoki brązu 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Jarosława Bronowickie

go. Finansowane przez PSOZ.

Mirosław Ujski, st. 6,
gm. Ujście, woj. pilskie

patrz: młodszy okres przedrzymski — okres wpływów rzymskich.

Mniszek, s t  15,
gm. Wieniawa, woj. radomskie

■ ■ ■ ■ ■ ■  
MOGIELNICA, st. 1, 
gm. Korczew, 
woj. siedleckie,
AZP 58-31/17

patrz: wczesna epoka żelaza

osada kultury pucharów lejkowatych (neolit) 
osada kultury łużyckiej (epoka brązu) 
osada wczesnośredniowieczna (XI—XIII w.)

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 18 do 24 listopada 
przez mgr. Antoniego Smolińskiego (PHU ANWIT). Finansowane przez PSOZ. Drugi sezon 
badań. Stanowisko zlokalizowane jest na skarpie niszczonej przez erozję boczną Bugu i ude
rzenia kry. Ze względu na sprzeciw właścicielki terenu nie można było założyć wykopu w ni
szczonej krawędzi skarpy, wobec tego odczyszczono profil terasy na odcinku 310 m. Przeba
dano powierzchnię 3,5 ara.

Wielofazowa osada zajmuje obszar 375 arów i sąsiaduje od północy z pozostałościami 
małego grodziska. Rozpoznano i zadokumentowano 37 obiektów o zróżnicowanym charak
terze i wymiarch . W  ich wypełniskach znajdowano głównie ceramikę i kości zwierzęce. Uwar
stwienie dokumentowanego profilu jest następujące: 1 — ciemnoszara próchnica (miąższość 
18-30 cm), 2 — czarna warstwa kulturowa (15-40 cm), 3 — szarobeżowej barwy rozmycia 
warstwy kulturowej (0-20 cm), 4 — ciemnożółty, gruboziarnisty piasek bez zabytków (0-30 cm), 
5 — rudy, przegliniony żwirek (25 cm; warstawa ta pojawia się w zachodniej części profilu), 6 — 
jasnożółty piasek calcowy.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Siedlcach.
Badania będą kontynuowane.

■ ■ ■ ■ ■ ■ i
Mściszewo, st. 25, gm. Muro
wana Goślina, woj. poznańskie

patrz: środkowa i późna epoka brązu

Murawiec, st. V, gm. Terespol, 
woj. bialskopodlaskie

patrz: wczesna epoka brązu

MUSZKOWICE, st. 18, 
gm. Ciepłowody, 
woj. wałbrzyskie,
AZP 90-27/28

cmentarzysko megalityczne — grobowce kujawskie kultury pucharów lejkowatych
(neolit)

Badania przeprowadzone przez prof. dr. hab. Włodzimierza Wojciechowskiego, mgr. 
P. Cholewę i mgr. L.A. Kamińskiego (Katedra Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego). 
Konsultacja naukowa doc. dr hab. Ryszard Grygiel. Finansowane przez PSOZ. Pierwszy se
zon badań.

58


