
Lucyna Szadkowska

Nowy Dwór, gm. Namysłów, woj.
opolskie
Informator Archeologiczny : badania 10, 112-113

1976



Groby popielnicowe zawierały zwykle jedno naczynie jajowate, chro- 
powacone na całej powierzchni, barwy brązowej, lub dzbany z wygła
dzoną powierzchnią barwy czarnej i utrąconym uchem. W dwu wypad
kach groby 80 i 101, znaleziono obok popielnic tak ie naczynie ofiarne. 
C zęść grobów popielnicowych - dziecięcych /groby 52, 53, 66, 67, 81, 
62/ były wyraźnie związane z grobami obwarowanymi, np. popielnica 
grobu 50 była ustawiona na kamieniach obatawy grobu 49.

Cmentarzysko w Mierzynie dostarczyło niewielkiej ilości przedmio
tów metalowych, głównie ozdób. Do ciekawszych należą: szpila z tarcz- 
kowatą główką z grobu 48, osiem kółek żelaznych z grobu 19, szczypce 
z grobu 99, igła z grobu 7 i szpila z łabędziowatą główką z grobu 27. 
Wśród ozdób brązowych najciekawsze są  dwa wisiorki brązowe, grusz- 
kowate z grobu 43. Poza tym w grobach 100 i 104 znaleziono fragmenty 
płytek kościanych zdobionych rytymi kółeczkami o średnicy 2 mm.

Brak elementów pozwalających na dokładniejsze datowanie nie poz
wala sprecyzować chronologii cemntarzyska. Górną granicą użytkowa
nia cmentarzyska wyznacza kilka form ceramicznych: m .in. misa z g ro 
bu 12 i popielnica z grobu 81, nawiązujące formą do naczyń środkowo- 
lateńskich. W sumie okres użytkowania cmentarzyska można przyjąć 
na cały okres wczesnolateński i wiązać je z początkami osadnictwa kul
tury wschodniopomorskiej w dorzeczu Luciąży.

Badania zakończono.
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NOWA MĘCINKA, gm.Męcinka 
woj. legnickie

patrz
okres wpływów rzymskich

NOWY DWOR, gm. Namysłów 
woj. opolskie

Muzeum Śląsk a  Opolskiego 
w Opolu

Badania prowadziła dr Lucyna Szadkowska. Finanso
wało Muzeum Śląska Opolskiego. Siódmy sezon b a
dań. Osada kultury pomorskiej 1 cmentarzysko kultury 
grobów podkloszowych z okresu lateńskiego.

Badaniami objęto część  rozległego, lekko pofalowanego w zniesie
nia, usytuowanego na północ od rzeki Studnicy. Wykopy zlokalizowano 
na linii północny wschód - południowy zachód na przestrzeni około 
800 m, przeciętnie w odstępach 200 m.

Badania miały na celu rozpoznanie zasięgu osady kultury pomors
kiej oraz ustalenie m iejsca znalezienia um  twarzowych, które odkry
to w 1896 roku.
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Zbadano ponad 2 ary , zarejestrowano 8 obiektów archeologicznych 
w tym sześć  związanych z osadą kultury pomorskiej: dwa piece, ślad 
domu słupowego, dwa paleniska i fragment jamy zbożowej. Pozostałe 
dwa obiekty to silnie uszkodzone groby ciałopalne kultury grobów pod- 
kloazowych również z okresu lateńskiego.

Odkryte piece służyły prawdopodobnie do wypalania ceramiki. Za
chował się m .in. ślad dolnej komoty paieniska w postaci wgłębionej 
owalnej kotlinki o średnicy 1 m gł. 0 ,50  m z wlotem od strony połud
niowo-zachodniej o szerokości 60 cm. Jamę paleniska otaczały ślady 
poslupowe /13 jam o średnicy 15-25 cm, występujących przeważnie 
parami/ połączone "płaszczem " polepy. Szerokość pasma polepy ota
czającego palenisko wynosiła 0 ,40  m. W rumowisku pieca było dużo 
polepy, pochodzącej zapewne z glinianej przegrody oddzielającej pa
lenisko od górnej komory, jak również z wierzchnich partii "p łaszcza" 
pieca.

W wyniku badań wykopaliskowych i penetracji powierzchniowej, na
leży stwierdzić, że mamy do czynienia z ciągiem osadniczym od epoki 
brązu do średniowiecza włącznie.

NOWY TARG, gm .Stary Targ 
woj. elbląskie

patrz
okres Opływów rzymskich

OSIEK-PRACZ, gm. Wyrzysk 
woj. pilskie

patrz
okres halsztacki

PIASKI, gm.Kleszczów 
woj. piotrkowskie 
Stanowisko 2 1 3

patrz
okres brązu

PLESZEW 
woj. kaliskie 
Stanowisko 1

Wojewódzki Konserwator 
Zabytków w Kaliszu 
Muzeum Okręgowe Ziemi 
K aliskiej w Kaliszu

Badania prowadził mgr Edward Pudełko przy współudzia
le mgr Tadeusza Baranowskiego /1HKM PAN/. Finanso
wał WKZ w Kaliszu. Pierwszy sezon badań. Cmentarzys-


