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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- ’
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niejszych faz wczesnego średniowieoza /wstępnie datowane na VII w/v 
oraz kilka ułamków młodszych /X w/« Poza tym wyeksplorowano niewiel
ką ilość kośol zwierzęcych, kilka żużli 1 przęśllk. Wydaje się nie
wątpliwe, że badana ozęśś grodu jest partią najstarszą, ehoó w 
chwili obeonej nie można jeszoze rozstrzygnąć, czy jest to osada 
otwarta, ozy gród.

Na cmentarzysku, odległym około 400 m na południe od grodzis
ka, wykonano prace przygotowawcze do planowanyoh w latach następ- 
nyoh systematycznych badań archeologicznych. Po wyclęolu drzew przy
stąpiono do odczyszczenia kamiennych konstrukojl grobowyoh, wystę
pujących na tym obiekcie. Odsłonięto około 50 obudów kamiennych, 
w niektórych grobach znakomicie zachowanych, wypełnionych drobnym 
brukiem kamiennym. W czasie odczyszczenia powierzchni cmentarzyska 
natrafiono na kilkanaście fraginentów ceramiki typowych dla XI-XII w. 
oraz na przęśllk z różowego łupku*

Badania powlerzohniowe prowadzono wzdłuż obu brzegów rzeczki 
Utraty 1 jej dopływu bez nazwy, odkrywająo dużą osadę wczesnośred
niowieczną, resztki zniazozonego już omentarzyska szkieletowego 
prawdopodobnie z tego samego okresu, oraz osadę wczesnołużycką.

W następnych sezonach prowadzone będą dalsze badania grodzis
ka, przystąpię też do eksploracji omentarzyska i badań sondażowych 
osad. Uzyskany w ten sposób materiał pozwoli na analizę oałośclową 
kompleksu osadniczego w Niewiadomej.

NISflAROWO, pow. Mońki Konserwator Zabytków Archeo
logiczny oh w Białymstoku.

Badania prowadziła dr Maria Miśkiewlcz. Finansował 
WKZ w Białymstoku. Pierwszy sezon badań. Grodzisko


