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Michałów-Piaska, gm. Wąchock, woj. kieleckie, AZP 80-66 - patrz: paleolit

MIECHOWICE, st. 4a, gm. Brześć Kujawski, woj. włocławskie, AZP 48-45
osada i cmentarzysko kultury lendzielskiej (neolit)•	
cmentarzysko kultury przeworskiej (okres wpływów rzymskich, fazy B•	 1, B2, C1)

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez doc. dr. hab. Ryszarda Grygiela (Muzeum 
Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi) przy udziale dr Marii Lityńskiej-Zając z Instytutu Archeologii 
i Etnologii PAN w Krakowie, dr Doroty Nalepki i mgr Aldony Bieniek z Instytutu Botaniki Polskiej 
Akademii Nauk w Krakowie, prof. dr. hab. Bolesława Nowaczyka z Instytutu Geografii UAM 
w Poznaniu. W badaniach udział wzięli studenci archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 
(Jacek Biela, Michał Grygiel) i Uniwersytetu w Bratysławie (Andrej Žitňan). Finansowane przez 
Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi oraz Urząd Wojewódzki we Włocławku.

Kontynuowano badania wykopaliskowe w północnej części stanowiska. Ogółem przebadano 
powierzchnię dalszych 895 m2. Uchwycono północną granicę zasięgu osady i cmentarzyska kultury 
lendzielskiej. Dokończono eksplorację północnych odcinków rowów domów trapezowatych, w ich 
partiach szczytowych, jak również położoną obok dużych rozmiarów gliniankę nr l. Na uwagę zasługuje 
jeszcze jedna: nr 30, pełniąca rolę piwniczki, położona wewnątrz jednego z domów trapezowatych. 
Z jej wypełniska, poza skupiskiem kamieni ze śladami zagładzeń, wydobyto dużą ilość materiałów 
ceramicznych a zwłaszcza kości zwierzęcych drobnych ssaków. Odsłonięto tylko jeden, w sumie 
słabo zachowany, grób szkieletowy, skurczony na prawym boku, z głową zwróconą na południe. Jego 
wyposażenie stanowił pas biodrowy złożony z kilkunastu zębów zwierzęcych.

Odkryto l0 ciałopalnych grobów jamowych kultury przeworskiej, stanowiących wschodnią 
peryferię większego cmentarzyska, którego obecność na tym stanowisku stwierdzono już w 1997 roku. 
Poszczególne zespoły grobowe były niekiedy trudne do określenia, gdyż groby zalegały w humusie 
i warstwie kulturowej. Na podstawie bogatego wyposażenia (groty oszczepów, wysokie umba, 
zapinka oczkowata, klamry do pasa, wędzidła, ceramika terra sigillata), badaną partię cmentarzyska 
należy datować na fazy B1, B2, i C1 okresu wpływów rzymskich.

Obok prac archeologicznych prowadzono badania palinologiczne i geomorfologiczne. 
Szczegółowemu przesiewaniu poddano wypełniska obiektów neolitycznych, z których pobrano 
próby ziemi do badań laboratoryjnych.

Materiały z badań przechowywane są w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi. 
Przewiduje się kontynuację badań dalszych partii cmentarzyska.

MŁODÓW, st. 1, gm. Lubaczów, woj. przemyskie, AZP 100-87/61
naturalne wydmy piaszczyste - domniemane cmentarzysko kultury ceramiki sznurowej •	
(neolit)

Ratownicze badania, przeprowadzone w sierpniu przez mgr Agatę Pilch (Muzeum w Lubaczowie). 
Finansowane przez PSOZ. Przebadano trzy kopce.

Nowy Dworek, st. 7, gm. Świebodzin, woj. zielonogórskie, AZP 53-14/7 - patrz: wczesne 
średniowiecze

Nowy Dworek, st. 20, gm. Świebodzin, woj. zielonogórskie, AZP 53-14/20 - patrz: paleolit

53BOjców - Jaskinia Łokietka, gm. Skała, woj. krakowskie, AZP 99-55/22 - patrz: paleolit


