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NAW!NO, gm. Białogard 
woj. kos zalińskle 
Stanowisko 6

patrz
okres wpływów rzymskich

NIEBOROWA, gm. S  awln patrz
woj.chełmskie paleolit i mezołit

NOWA HUTA-PLESZOW Muzeum Archeologiczne
Stanowisko 17 v  Krakowie

Oddział w Nowej Hucie

Badania prowadziły dr Marta Godłowska i mgr Aurelia 
Kogus. Finansowała Huta im .Lenina. Dwudziesty sezon 
badań. Osada wielokulturowa: neolit, epoka brązu, ok
re s wpływów rzymskich.

Prace objęły południowo-zachodnią i południową część stanowiska. 
Wykopy założone zostały wzdłuż osi terasy . Przeprowadzono również ro 
wy przecinające ją w poprzek,celem uchwycenia zmian zachodzących w pro
cesie jej kształtowania. Badaniami objęto łącznie około 10 arów, na któ
rych stwierdzono 106 obiektów /jam osadowych, grobów szkieletowych i 
row u/.

Do najstarszych obiektów należały jamy zasobowe środkowej fazy 
kultury lendzlelskiej. W ich wypełnisku poza fragmentami ceramicznymi 
i licznymi kośćmi zwierzęcymi, odkryto fragmenty szkieletów ryb, szcząt
ki zbóż /pszenice/ i drobne węgle drzewne /najczęściej dąb /. Z tą fazą 
wiążą się też dwa groby szkieletowe. Jeden z nich był wyposażony w na
czynia i tzw.ołtarzyk oraz narzędzia kamienne /c ioslo  i wiór krzemienny/. 
Drugi w wióry krzemienne.

Większość jednak obiektów związana była z kulturą ceramiki promie
n istej, wykopy bowiem zlokalizowano w centralnej części osady. S ą  to 
przede wszystkim jamy zasobowe /w nich odkryto również fragmenty o ś 
ci rybich i szczątki zbóż/, zgrupowania polep/ pochodzące najprawdopo
dobniej ze zniszczonych pieców kopułkowych. Z tą też kulturą związane 
są  prawdopodobnie dwa nie wyposażone groby szkieletowe.

Z epoką brązu związany jest rów otaczający osadę od południowego 
zachodu oraz liczne obiekty w typie jam zasobowych.

Z okresem wpływów rzymskich wiąże się  znaleziona w warstwie kul
turowej importowana z terenów norycko-panońskich zapinka /typu 238 
Almgrena wariant "a "  wg Garbscha/ datowana ostatnie lata p .n .e . i po



- 4 1 -

czątki n .e . Odkryto również dwie jamy z materiałem późnorzymskim.

Materiały są  przechowywane w Muzeum Archeologicznym - Od
dział w Nowej Hucie.

Badania będą kontynuowane.

NOWY MŁYN, gm. Mirzec patrz
woj.kiełeckie paleolit i mezolit

POLANOW1CB, gm.Kruszwica patrz
woj.bydgoskie okres wpływów rzymskich
Stanowisko 4

POLANOW1CE, gm.Kruszwica 
woj. bydgoskie 
Stanowisko 6

Polska Akademia Nauk 
Instytut H istorii Kultury 
M aterialnej Zakład 
Archeologii Wielkopolski 
w Poznaniu

Badania prowadziła dr Bożena Dzieduszycka. Finansował 
1HKM PAN. Pierw szy sezon badań. Osady ludności kultu
ry wstęgowej rytej i średniowiecznej.

Stanowisko zlokalizowane jest na południowy-zachód od stanowiska 4 
w Polanowicach, na skłonie wyniesienia o wystawie zachodniej, nad doliną 
Sm iem i. Stanowisko przecięte zostało w roku bieżącym siecią rowów me
lioracyjnych, a uzyskany w ten sposób ciągły profil po linii wschód-zachód 
umożliwił określenie zasięgu stanowiska oraz jego chronologii.

W czasie badań ratowniczych odkryto obiekty, których większość 
skupiała się na skłonie wyniesienia. Były to jamy o różnym cha
rakterze, wiążące się z osadnictwem starsze j fazy kultury wstęgowej ry 
te j, głównie półziemianki, jamy zasobowo-odpadkowe, rowy 1 inne. W wy- 
pełnlskach obiektów odkryto stosunkowo liczne fragmenty naczyń, kości, 
oraz nieliczne zabytki wydzielone, jak gładziki. Badania wskazują, że za 
sięg osadnictwa kultury ceramiki rytej obejmował obszar o średnicy około 
300 m na skłonie wyniesienia.

Obiekty związane z osadnictwem średniowiecznym /XV w ./ ,  grupowa
ły się w wyższych partiach skłonu 1 na kumulacji wyniesienia. Były to przy
puszczalnie niewielkich rozmiarów jamy o różnym charakterze /w tym rów
nież półziemianki/.


