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ceram ikę i kości zw ierzęce.
Gród m yâliborski zbudowany został prawdopodobnie u schyłku 

VIII wieku i trw ał do początku ΧΠ wieku.
M ateriały z badań przechowywane są  w magazynach M yślibor - 

skiego Ośrodka Kultury.
Badania będą kontynuowane.

NÇDZA
woj. katowickie
NIECHMIRÔW, gm. Burzenin
Stanowisko 6
NIEMCZA
woj. wałbrzyskie

patrz
okres wpływów rzym skich
patrz
neolit
Uniwersytet W rocławski 
Katedra Archeologii

Badania prowadziła m gr B arbara  Wachowska, 
d r Krzysztof Wachowski /z  Zakładu Archeologii 
Nadodrza ШКМ PAN we W rocławiu/ przy konsul
tac ji doc. d r. hab. Józefa Kaźm ierczyka. Finanso
wał Uniwersytet W rocławski. Wznowienie badań 
po kilkuletniej przerw ie. Cm entarzysko szkieletowe· 
wczesne średniowiecze.

2Na obszarze 435 m wy eksplorowano 14 grobów szkieletowych, 
z których dwa zawierały wyposażenie w postaci paciorków /grób 81/ 
i  kabłąków /grób  88/, Natrafiono rów nie! na pozostałości kamiennych 
fundamentów budowli, być może także sakralnej.

Badania będą kontynuowane.

NOWINKA, gm. Tolkmicko 
woj. elbląskie 
Stanowisko 1

Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku

Badania prowadził m gr M irosław P ie trzak . F inan
sowało Muzeum Archeologiczne w Gdańsku» Siódmy 
sezon badań. Cmentarzysko płaskie kultury p ru s
kiej /V I-VH w. n. e. / .

P race  prowadzono na skłonie wzniesienia od strorw  zachodniej 
w celu uzyskania granicy cm entarzyska; przebadano 200 m . Odkryto 
i wyeksplorowano 16 obiektów. Wśród nich było 7 pochówków końskich, 
którym towarzyszyły ciałopalne groby ludzkie um ieszczone nad pochów-
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kami końskimi. W grobach ciałopalnych ludzkich oprócz niew ielkiej ilości 
koń ci przepalonych, węgli drzewnych i skorup nie odkryto żadnego innego 
m ateria łu  zabytkowego, Pochówki końskie były wyposażone ubogo; w pys
ku każdego konia tkwiło wędzidło żelazne dwu lub tró j członowe, Żaden 
z koni nie posiadał okuć uzdy. W jednym z pochówków końskich zachowały 
s ię  fragm enty okuć żelaznych pochodzących prawdopodobnie od s io d ła /? / .  
Nie wszystkie ciałopalne groby jamowe występowały z pochówkami koń
skim i. Na przykład grobowi wyposażonemu w jednosieczny m iecz żelaz
ny i fragm enty okuć pasa nie towarzyszył pochówek koński.
Tegoroczne badania nie wniosły zmian do ustalonych poprzednio chrono- 
logii.

Badania będą kontynuowane.

*
NOWY DWOREKj gm. Świebodzin Muzeum Ziem i Lubuskiej
woj. zielonogórskie w Zielonej Górze
Stanowisko 7

Badania prowadził m gr Edward Dąbrowski, F inan
sowało Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, 
ó sm y  sezon badań. Osada wczesnośredniowieczna 
ze schyłku V do VII w. n. e, o raz osada neolityczna,, 
obozowiska ludności me zo litycznej i  schyłkowa pa
leolitycznej.

Badania koncentrowały się  w obrębie a r u с zwartego ,znajdujące go 
s ię  na kulminacji pagórka, na p a  no cny- zachód od dwóch arów eksploro
wanych w 1955 r .  Oprócz owalnej, bardzo głębokiej jam y w czesnośrednio
wiecznej, w której wystąpiły większe i m niejsze fragm enty lepionych 
ręcznie  naczyń glinianych, eksplorowano resz tk i wyklinowującej s ię  w ar
stwy neolitycznej ludności kultury amfor kulistych, tudzież zalegającą 
poniżej w arstw ę me zo lityczną o raz  pozostałości w arstw y schyłko wo paleo
litycznej, bezpośrednio spoczywające na żw irze ple j sto ce ńs kim.

W arstwa mezo lityczna odznacza s ię  znaczną m iąższością  /od 
0,15 m do 0,40 m /; udało eię wyodrębnić w niej poziomy s ta rszy  i m łod
szy. W poziomie starszym  /n iższym / występują np. z reguły większe 
tró jkąty  janisław ickie z utrąconym i końcami, natom iast w poziomie m łod
szym /w yższym /, oprócz trójkątów /przew ażnie m niejszych rozm iarów / 
spotyka s ię  także trapezy. Charakterystycznym  składnikiem instrum en
tarium  mezo litycznego są liczne drapacze. Te ostatnie stanowią zjawisko 
dość rzadkie w zespołach s с hył ko wo paleolitycznych; tu z kolei występują 
głównie ry lce i  przekłuwacze o raz zupełnie sporadycznie półksiężyce 
i częściej, przeważnie uszkodzone, liściaki ahrenburskie i św iderskie.
Na wyróżnienie zasługuje nieduży zespół artefaktów krzem iennych, który


