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Prace trwały od 5-2 5 .VIII.1968 r. Ich rezultatem jest pomno
żenie Ilości przebadanych obiektów 1 ustalenie zachodniej granicy 
osady. Przebadano powierzchnię 20 arów, odkrywając cztery jamy 
wczesnośredniowieczne, w tym trzy z zawartością zabytków ruchomych 
/ceramika, kości/.

Dwie spośród przebadanych jam leżały w odległości ok. 2 m 
od siebie 1 były bardzo nieznacznie zagłębione w zlemlęi być może 
maiqy tu do czynienia ze śladami jednorazowych ognisk.

Dwie pozostałe jamy były nieckowato zagłębione w calec na 
głębokośó 50-70 cm. Ich wypełnisko, silnie shumusowane, miejscami 
z licznymi drobnymi węglami, zawierało ceramikę 1 kości oraz węgle 
drzewne - prawdopodobnie pozostałośó obiektów mieszkalnych lub gos
podarczych.

Poza jamami, na północno-zachodnim krańcu ich zwartego zasię
gu, odkryto na stoku pasmo ziemi spływowej, zawierającej pewne 1- 
lośol ceramiki.

Na inwentarz zabytkowy, uzyskany w wyniku tegorocznych badań, 
składają się fragmenty naczyń, w przewadze ręoznie lepionych, sła
bo profilowanych, ^Liczne fragmenty den i ścianek prażnio, dwustoż- 
kowe przęśliki gliniane oraz niewielka ilość kości zwierzęcych.

MYSLIBORZYOE, pow. Brzeg Konserwator Zabytków Archeo
logicznych w Opolu

Badania prowadził mgr Piotr Kubów. Finansował 
WKZ w Opolu. Siódmy sezon badań. Osada wczes
nośredniowieczna /IX-XI w./.

Ratownicze badania wykopaliskowe były kontynuacją prac wy
kopaliskowych z lat 1962-1967*
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W roku bieżącym praoe skoncentrowano w arce 27* gdzie wy- 
eksplorowano warstwę kulturową oraz trzy płytkie jamy o bliżej 
nieokreślonym oharakterze. Wymienione wyżej obiekty zawierały dośó 
llozny materiał oeramlozny 1 koBtny. Na ezozególną uwagę zasługują 
przedmioty żelazne /gwoździe* fragmenty noży* haozyk do połowu ryb/* 
wszystkie odkryte w-warstwie kulturowej. Uzyskano także azyjkę na- 
ozynla szklanego oras kilka bryłek żużla żelaznego.

Z uwagi na to że obiekt narażony jeat na olągłe niszczenie* 
należy w przyszłym roku kontynuować praos wykopaliskowe*

BUflADOMś* pow. Sokołów Podlaski Zakład Badań Polskiego Śred
niowiecza Uniwersytetu War
szawskiego 1 Politechniki 
Warszawskiej.

Badania prowadziła dr Maria Midklewlos. Finansował 
WIZ w Warssawie. Osada 1 cmentarzysko wczesnośred
niowieczne! ślady osadnictwa z epoki brązu*

Rozpoczęto prowadzenie systematycznych prao badawosyoh na 
taranie wczesnośredniowiecznego kompleksu osadniosego we wsi Nie
wiadoma* pow.Sokołów Podlaski. Badaniami wykopaliskowymi objęto 
ozęść grodziska* praoe wstępne przeprowadzono na omentarzysku oraz 
dokonano sondaży i odkryć powierzchniowych.

Na grodzisku wyznaczono wykop sondażowy /65 z 2 m/. Stwier
dzono w nim bardzo nikłą* słabo zabarwioną warstwę kulturową o 
miąższości około 30-40 cm. Materiał zabytkowy z warstwy jest in
teresujący choć nieliczny. Odkryto fragmenty ceramiki z najwoześ- ’


