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M03ZCZENICA WYŻNA, gm.Nowy Sącz Polska Akademia Nauk 
woj.nowosądeckie Oddział w Krakowie
Stanowisko A Komisja Archeologiczna

Badania prowadzili mgr Renata Madyda-Legutko i 
mgr Krzysztof Tunia. Finansowała Komisja Archeo
logiczna Oddziału PAN w Krakowie. Drugi sezon b a 
dań. Osada z okresu wpływów rzymskich.

Prace koncentrowały się  na zachód i na wschód od obszaru p rze
badanego w zeszłym roku. Miały one na celu uchwycenie granic osady. 
Na uwagę zasługują konstrukcje na planie kolistym o średnicy 3 m, w 
postaci pasa szerokości 20-30 cm, barwy sz a re j. Obiekty te nie d o s
tarczyły żadnego materiału ceramicznego są niezmiernie trudne do 
interpretacji.

Stanowisko datowane jest na podst&wie poprzednich badań na 
rozwiniętą fazę okresu późnorzymskiego i wczesną fazę wędrówek lu 
dów.

NAW1NO, gm .Białogard Uniwersytet im.Adama
woj.koszalińskie Mickiewicza w Poznaniu
Stanowisko 6 Katedra Archeologii

Badania prowadzili mgr Henryk Machajewski i An
drzej Sikorski /autor opracowania/ pod kierunkiem 
prof.dr.hab.Jana Żaka. Finansował U AM w Poznaniu 
oraz WKZ w Koszalinie. Pierw szy sezon badań. O sa
da wielokulturowa.

Stanowisko usytuowane jest na zachodniej terasie  nadzalewowej 
rzeki Mogillcy.

Celem badań było rozpoznanie osadnictwa w dorzeczu środkowej 
P arsęty .

Badania wykopaliskowe skoncentrowano w centralnej części s ta 
nowiska. Na powierzchni 155 m2 zarejestrowano 24 obiekty w trzech 
poziomach kulturowych:

a / poziom zjawisk późnoneolityczno-wczesnobrązowych - grocik k rze
mienny z wklęsłą podstawą oraz fragmenty ceramiki, w tym z orna
mentem sznura dwudzielnego.
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b/ poziom kultury łużyckiej - 3 jamy z ubogim, mało charakterystycz
nym inwentarzem ceramicznym.

c/ poziom kultury wielbarskiej /fazy lubowskiej/ - 21 obiektów, w tym 
m .ln. półziemianka o konstrukcji słupowej-pleclonkowej, wewnątrz 
której stwierdzono duże naczynia grupy 1 C -E , miniaturowe grupy 
XVIII /wg R .3chindlera/ oraz półfabrykat zielonego paciorka szk la
nego. Ponadto zarejestrowano budowlę słupową, kształtu prostokąt
nego, w wypełnisku której stwierdzono m .ln.żelazny grot strzały / ? / ,  
granitowy leżak żarna obrotowego, przęśliki oraz fragmenty naczyń 
glinianych. W dwóch paleniskach znaleziono bryłki surowca burszty
nowego.

Badania będą kontynuowane,

NOWA HUTA - PLESZOW patrz
neolit

NOWA MĘCINKA, gm.Męcinka Uniwersytet Wrocławski
woj.legnickie Katedra Archeologii

Badania prowadziła mgr Jolanta B ak szas. Finansowała 
Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 
Pierwszy sezon badań. Osada wielokulturowa: kultury 
łużyckiej z okresu halsztackiego, kultury przew ors
kiej z okresu lateńskiego i wczesnego okresu wpływów 
rzymskich.

Osada znajduje się na wschodnim zboczu wzgórza Widoma, w za
kolu strumyka, lewego dopływu Nysy Szalonej, około 1 km na północ od 
zachodniego krańca wsi Nowa Męcinka.

Odkryto 60 jam osadniczych i 71 śladów po słupach. W jamach z 
okresu halsztackiego znaleziono wyłącznie materiał ceramiczny rep re
zentowany przez naczynia wazowate, kubki, zdobione czark i, ułamki na
czynia malowanego.

Z okresu póżnolateńskiego odsłonięto między innymi budynek m iesz
kalny o wymiarach 6 x 2 ,5  m. Zawierał on kilka naczyń, żelazną radlicę 
łopatkową, ciężarek tkacki oraz ułamki żużli żelaznych.

Wśród obiektów z wczesnego okresu rzymskiego należy wyróżnić 
obiekt mieszkalny, słupowy oraz prostokątne palenisko o wymiarach 140x


