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m etrów /obie jam y nie rozkopane do końca/, głębokie około 70 cm, wypeł
nione w dużym stopniu węglami drzewnymi i popiołem. Blisko jednego 
z tych obiektów znajdował s ię  rowek, długi na kilka metrów /wchodzący 
dalej w nieprzebadaną część  stanowiska/, wypełniony piaskiem  o innym za
barwieniu niż w otaczającej go w arstw ie. Szerokość tego rowka ok. 30 cm. 
Funkcja jego na raz ie  niewyjaśniona, może stanowił on pozostałość po 
jakiejś zasłonie od wiatru.

Natrafiono ponadto na rząd  9 palenisk, przy czym nie wszystkie 
zostały odkopane w całości. Niektóre z nich były obłożone kam ieniam i, in 
ne nie posiadały żadnej obstawy. Dwa paleniska były duże i głębokie około 
1 m z dużą ilością  węgli drzewnych. ' i

Zabytków ruchomych nie znaleziono wiele, jednakże uzyskano kilka 
ciekawych rdzeni, wśród nich jednopiętowe do odbijania regularnych wiórów 
m ikro litycznych, dalej dwupiętowe i o zmiennej o rien tac ji. Ponadto wystą
piło kilka różnych rodzajów drapaczy, mniej skrobaczy i pojedyńcze inne 
form y narzędzi, Do wyrobu narzędzi używano surow ca czekoladowego o raz 
narzutowe go -bałty ckie go.

Osada je s t jednym z nielicznych stanowisk na teren ie  Polski ś ro d - 
kowejj nie posiadających dom ieszek innych kultur. Stanowisko leży w bez
pośrednim  sąsiedztw ie terenu , który do ostatnich niem al lat był terenem  
bagiennym, co stw arza duże nadzieje na uzyskanie m ateriałów  organicznych 
i m ożliwości datowania palino logiez ne go. Niestety stanowisko je s t  częśc io 
wo zniszczone przez wybieranie piasku przez m iejscow ą ludność.

Badania będą kontynuowane.
M ateriały znajdują się  w MAiE w Lodzi.

NOWODWORCE, gm. Wasilków Konserwator Zabytków
woj, białostockie Archeologicznych
Stanowisko 1 w Białymstoku

Badania prowadził m gr Krystian Nowak, finanso
wał WKZ w Białymstoku. Drugi sezon badań. 
Stanowisko wydmowe wielokulturowe, obozowiska 
schyl ko wo paleolityczne, m ezolityczne i neoli
tyczne.

Objęto badaniami wykop I i Ul oraz założono wykop IV będący 
wykopem torfowym i zarazem  przedłużeniem  wykopu I w kierunku północ
nym.

2
Wykop I /55 m /  potwierdził obserw acje zeszłoroczne. Na całym 

obszarze Ю cm nad se rią  warstwowanych piasków rzecznych leży gleba 
o charakterze inicjalnym /b rak  wyraźnego poziomu iluwialnego/, W g le 
bie tej wystąpiła krzem ienica oznaczona jako poziom dolny. Kontynuowano 
eksplorację krzem ie nicy, a z zabytków charakterystycznych wystąpił jedynie
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fragm ent smukłego rdzenia dw upięto we go o raz  20 nie charakterystycznych 
zabytków krzem iennych.

Poziom górny jes t trudny do scharakteryzow ania kulturowego. Leży 
on głównie w poziomie słabego iluwium niezachowanej do dzisia j gleby i wys
tąpiły w nim: długie wióry /6  x 1 ,5  cm /, 0 rdzeni jednopiętowych, półtyl- 
czak janisław icki, 3 wkładki retuszowane, 4 fr. zbrojników, trapez, pół ty 1- 
czak, mały tró jkąt, 2 ry lce jedynaki, ry lec  klinowaty, 2 skrobacze, drapacz 
ostrołukowy i rylczaki. Powyższe zabytki wystąpiły głównie w południowo- 
wschodniej części wykopu i jeżeli uwzględni się badania zeszłoroczne to 
świadczyć to może o przem ieszaniu kulturowym·

2
Wykop Ш /40 tn /  całkowicie potwierdził obserw acje zeszłorocziie. 

Kulturę janisław icką dokumentują: 2 rdzenie jedno piętowe, 3 półtylczakl 
janisław ickie, duży tró jkąt janisław icki, 3 f r .  zbrojników, 1 f r ,  tró jkąta , 
trapez oraz ry lec jedynak i klinowaty, 3 skrobacze, rylcowce i  ry lczaki. 
Ceram ika wystąpiła w postaci małych okruchów w m niejszych ilościach niż 
rok tem u. Dalej otwarty pozostaje problem  synchronizacji wykopu Ш z !,

2
Wykop IV* Przebadano 20 m do głębokości 1, Ç0 m od powierzchni. 

Wykop ten ma dobrą sytuację stratygraficzną, i  tak nie licząc współczesnego 
torfu wyróżniono 3 gleby ze słabo lub bardzo słabo wykształconym iluwium. 
Dolny poziom glebowy wiązać można /co  wymaga jednak dalszego spraw dze
n ia / z dolnym poziomem w wykopie I. W wykopie IV w tym poziomie nie w ys
tąpiły zabytki, a  w całym wystąpiło ich bardzo m ało. Z charakterystycznych 
można tu wymienić: fr , dużego tylczaka / 3 x 1  cm /, fr . tró jkąta , 3 ry lce  je 
dynaki, węgłowy smukły oraz jeden klinowaty, 3 rdzenie jednopiętowe oraz 
jeden charakterystycznych fr , późnej ceram iki typu leśnego. Zabytki,jak rów 
nież zbyt m ała powierzchnia wykopu, nie pozwalają zsynchronizować ich 
z jedną z górnych gleb a także doszukiwać się  homogeniczności całego zespołu.

Badania będą kontynuowane.
t

NOWY DWOREK, gm. Świebodzin patrz
woj. zielonogórskie wczesne średniowiecze
Stanowisko 7

NOWY MŁYN, gm. M irzec 
woj, kieleckie 
Stanowisko "Rydno"
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Badania prowadził prof, dr Romuald Schild 
/au to r spraw ozdania/ oraz m gr m gr Halina 
Królik i M aria M arczak. Finansował IHKM PAN. 
T rzeci sezon po przerw ie od 1961 r* Kopalnia, 
stanowiska przetw órcze i osadnictwo związane 
z eksploatacją hematytu /o ch ry / z późnego paleo
litu, mezolitu 1 neolitu.


