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MAJDAJ EAHOHODTBSKI* 
pow. Chełm Lubelski

patrs epoka brązui SiedUntcze. 
pow. Chełm Lubelski

MARCINKOWICE. pow. patrz wczesne średniowiecze
Nowy Sącz

NIECIBC7 I NIEWIADOMA. Państwowe Muzeum Archeologiczne
pow. 8okołów Podlaski w Warszawie

Badania prowadziła dr Teresa Węgrzynowicz. Finansowało 
PMA w Warszawie. Pierwszy sezon badań. Osady z epoki 
brązu 1 okresu wczesnego halsztackiego /kultura łużyeka/ 
oraz cmentarzysko z okresu średnlowleoza/T/.

Badania zwiadowcze trwały od 10 do 29 lipca br. Podjęto je ce
lem zlokalizowania znanej ze wsi Niewiadoma osady łużyckiej z okre
su halsztackiego* z której w okresie międzywojennym wydobyto nie
liczne ale interesujące materiały ceramiczne. Z tej samej mlejsoo- 
wośol poohodzl także skarb ozdób brązowych o analogicznej chronologti.

Wzdłuż biegu bezimiennej strugi* wpadająoej do rzeki Cetyni od
kryto 4 stanowiska kultury łużyoklej* najprawdopodobniej osady z 
epoki brązu 1 wczesnej epoki żelaza. Wspomniana struga stanowi gra
nicę między wsiami Niewiadoma 1 Nleolecz. Badania systematyczne prze
prowadzono na gi mtach wsi Nleoieos* ponieważ z obszaru stanowiska 
kultury łużyckiej pobierany tu był aktualnie piasek 1 Istniało nie* 
bezpieozeństwo całkowitego zniszczenia obiektu. Wyeksplorowano odci
nek najbardziej zagrożony* stwierdzając obecność warstwy kulturowej 
i słabo ozytelnych zarysów jam. Ubogi materiał ceramiczny pozwala



-  79 -

datować osadą na wosesną fasą kultury łużyoklejt tj. na III-IT 
okres epoki brąsu.

Ha oeadnlotwo kultury łużyoklej nałożyło się na badanya odoln- 
ku onentarsysko szkieletowe, uszkadzająo starsze obiekty 1 powodu- 
jąo, że tylko nlellosne sabytkl nożna uznać za znaleslone ln situ. 
Oroby pozbawione były wyposażenia 1 jedynie wyprostowana pozycja 
szkieletów z rękami złożonymi na niednioy oraz stosunkowo dobry stan 
saohowanla koćol pozwalają sądzić, że onentarsysko poobodsl se śred
niowiecza. Dalsze kontynuowanie tu prao wykopaliskowyoh nie wydaje 
slą osiowe. Wskazane jest natomiast wykonanie sondaży na pososta- 
łyoh stanowiskaoh kultury łużyokiej.

NIEWIADOMA, pow. Sokołów Podlaski patrz woseane średnlowieose

HOWA HUTA - Koćoielniki Oło patrz okres neolitu

NOTA HUTA - Mogiła patrz okres neolitu

OBORNIKI SUSKIE, pow. Trsebnioa Muzeum Arobeologlozns
we Wrooławlu

Badania prowadziła mgr Joanna Domańska przy współ
udziale mgr Jerzego Oołubkowa. Finansował 1ZZ we 
Wrocławiu. Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko z 
młodszej epoki brąsu 1 okresu halsstaoklego /kultu
ra łużyoka/.


