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ŁAZY, st. 1, gm. Wińsko, woj. wrocławskie, AZP 71-24/99 
cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej (późna epoka brązu – wczesna epoka żelaza)•	
ślady osadnictwa pradziejowego •	

Ratownicze badania wykopaliskowe w związku ze zniszczeniami zespołów grobowych przez wko-
py rabunkowe, przeprowadzone w listopadzie przez mgr. Pawła Maderę ( AKME Zdzisław Wiśniew-
ski). Finansowane przez PSOZ. Przebadano powierzchnię 40 m².

Kontynuacja prac zabezpieczających, wykonanych w 1995 r. Odsłonięto całość dużego obiektu 
sepulkralnego (obiekt 4/95) naruszonego przez wkopy rabunkowe i rozpoznanego częściowo w 1995 
r. (jak się okazało w następnym sezonie – grobu komorowego z bogato wyposażonym, podwójnym 
pochówkiem ciałopalnym datowanym na okres halsztacki C). Obiekt składał się z owalnej w zarysie 
jamy o wymiarach w partii stropowej 5,4 x 4,5 m, przykrytej konstrukcją kamienną złożoną z wielo-
warstwowego bruku w formie zbliżonej do regularnego sześciokąta i otaczającego go kolistego wieńca 
o średnicy 7 m, zbudowanego z większych głazów. Całość posiadała oś symetrii przebiegającą po linii 
północ-południe. W obrębie wykopu zlokalizowano również 11 mniejszych jam grobowych, z któ-
rych 4 zostały częściowo zniszczone przez obszerną jamę obiektu 4/95, natomiast wszystkie bruki 
związane z tymi grobami znajdowały się pod kamieniami wieńca, co jednoznacznie określiło relacje 
chronologiczne. Na poziomie bruków natrafiono na liczne skupienia ułamków jednego lub kilku na-
czyń będących pozostałością zabiegów kultowych. Eksploracji poddano 3 zespoły grobowe (2 groby 
popielnicowe i prawdopodobnie kenotaf). Pozostałe obiekty, w tym 4/95, zarejestrowano na poziomie 
stropów i zabezpieczono do przyszłego sezonu. Ponadto, w warstwie nad brukami, na ok. 60 % po-
wierzchni wykopu odkryto i zadokumentowano ślady orki poprzecznej, prowadzonej asymetrycznym 
narzędziem o szerokości kilkunastu centymetrów. Analiza stratygraficzna nie wykluczyła, że pocho-
dzą one jeszcze z epoki pradziejowej. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym we Wrocławiu. 
Badania będą kontynuowane.

ŁĄG KOLONIA, st. 38, gm. Czersk, woj. bydgoskie, AZP 22-38/9
osada grupy kaszubskiej kultury łużyckiej (V okres epoki brązu)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w lipcu przez mgr Beatę Górską-Grabar-
czyk (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego). Finansowane przez PSOZ i Uniwersytet Łódzki. 
Drugi sezon badań. Przebadano powierzchnię 184 m2.

Stanowisko położone jest nad prawym dopływem rzeki Niechwaszczy, na niewielkim wyniesieniu 
otoczonym podmokłymi łąkami.

Odsłonięto i wyeksplorowano 15 obiektów. Były to jamy gospodarcze o średnicy od około 80 cm 
do około 110 cm oraz palenisko o konstrukcji kamiennej. Z paleniska i jednej z jam pobrano próbki 
węgli w celu wykonania analizy 14C. Pozyskany materiał ceramiczny był silnie rozdrobniony. Oprócz 
fragmentów dużych naczyń zasobowych odkryto wiele ułamków charakterystycznych, również orna-
mentowanych.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego
Badania będą kontynuowane.

Mikorowo, st. 8, gm. Czarna Dąbrówka, woj. słupskie - patrz: wczesne średniowiecze

Mirocin Dolny, st.78, gm. Kożuchów, woj. zielonogórskie – patrz: wczesna epoka żelaza

MISTRZEWICE NOWE, st. 4, gm. Młodzieszyn, woj. skierniewickie, AZP 55-59/10
osada kultury łużyckiej? (środkowa i późna epoka brązu)•	
cmentarzysko kultury przeworskiej? (młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzym-•	
skich)

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w czerwcu przez mgr. Justyna Skowrona 


