
Jarosław Bronowicki

Mieroszów, st. 5, gm. loco, woj.
wałbrzyskie, AZP 89-20/9
Informator Archeologiczny : badania 30, 58

1996



EP
OK

A 
KA

M
IE

N
IA wybieraniu gliny, tzw. glinianek, odpowiadających kolejno wznoszonym domom. Najdłuższy 

(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.
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