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NOWINKA, gm.Tolkmicko Muzeum Archeologiczne
w oj.elbląskie w Gdańsku

Badania prowadził mgr Mirosław Pietrzak. Finansowa
li - WKZ w Gdańsku i Muzeum Archeologiczne w Gdańs
ku. Szósty  sezon badań /1971-1975/. Cmentarzysko płas 
kie kultury pruskiej z V-V1I w .n .e .

Kontynuowano badania w północnej części cmentarzyska w pobliżu 
m iejsca wybierania piasku, na krawędzi piaśnlcy. Zostały odkryte d a l
sze obiekty /n r 70-84/.

Spośród odkrytych grobów na szczególną uwagę zasługuje grób 
wojownika /nr 8 3 /, w którego sąsiedztwie znajdował się  pochówek ko
nia. Wszystkie dotychczas odkrywane w Nowince pochówki koni wkopa
ne były pod grobami ich w łaścicieli. W skład bogatego wyposażenia 
wspomnianego grobu wojownika, które odkryto w odległości 1 ,5  m od 
właściwego grobu wchodziły następujące zabytki: miecz żelazny jedno- 
siecząy, pod którym zalegały 2 groty żelazne oszczepów, 3 grot o szcze
pu położony był poziomo w pobliżu mlecza po jego zachodniej stronie, 
fragmenty srebrnych okuć rogu do picia, resztki rozbitego naczynia 
glinianego, duża bryła surowca bursztynowego, zapinka brązowa, na
szyjnik brązowy, grzebień rogowy w pochewce oraz brązowe okucia do 
pasa. Z siedmiu pochówków koni trzy miały zachowane brązowe okucia 
rzemieni uzdy wraz z rozdzielnikami, złożone na czaszkach koni.

Materiał zabytkowy odkryty na cmentarzysku w rodzaju zaplnęk 
tarczowych 1 zapinek wlelogrzebykowych typu bałtyjakiego potwierdza
ją poprawność wcześniejszego datowania cmentarzyska na V-VII w.

M ateriał zabytkowy znajduje się w Muzeum Archeologicznym 
w Gdańsku.

Przewiduje się dokończenie badań w roku przyszłym.

NOWOGROD Muzeum Okręgowe
woj.łomżyńskie w Łomży
Stanowisko 6

Badania prowadziła mgr Jolanta Deptuła* Finansował 
WKZ w Łomży], Pierw szy sezon badań. Osadnictwo 
wczesnośredniowieczne, średniowieczne, nowożytne.

Stanowisko położone jest w północnej części m iasta, na połud
niowym zboczu doliny Narwi.
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Badaniami ratowniczymi objęto działkę budowlaną Zakładu Inwes
tycji i Budownictwa przy WZC3 w Łomży. Ogółem przebadano 57 ,5  m2. 
Warstwa kulturowa została w dużym stopniu zniszczona przy niwelacji 
terenu. Jej grubość wahała się  od 0 ,05  do 0 ,5  m. Wyeksplorowano: 
częściowo odsłonięty obiekt mieszkalny oraz 10 jam. Jamy w przybliże
niu owalne i okrągłe o średnicy 0 ,8  - 1,2 m, w przekroju nieckowate 
i workowate posiadały m iąższość od 0 ,1  do 1,6 m. Jamę 2 rozpoznano 
Jako piwniczkę, jamy 1, 3-6, 8-10, jako gospodarcze. Jama 7 była 
nowożytnym dołem do garbowania skór. Garbarnia czynna była w okre
sie międzywojennym. Uzyskano materiały w postaci fragmentów naczyń, 
szkła, kości zwierzęce, bryłki polepy, gwoździe, nóż, klamra, grot 
strzały do łuku.

Badania zakończono.

OLESNO-WALCB Stowarzyszenie Miłośników
woj.częstochowskie Olesna w Oleśnie Śląskim
Stanowisko 3

Badania prowadził mgr Wojciech Łonak. Finansowało 
Stowarzyszenie Miłośników Olesna. Pierw szy sezon 
badań. Osada z okresu wczesnego średniowiecza.

Stanowisko położone jest na wyższej terasie  lewego brzegu Stob
rawy, około 700 m na południe od zabudowań byłego majątku Walce /zn a
nego też w literaturze archeologicznej pod nazwą Wroczyn/ położone
go w administracyjnych granicach Olesna, na południowy-wschód od 
jego centrum.

Badania ratowniczo-sondażowe miały na celu przebadanie odsło
niętych obiektów archeologicznych oraz ewentualne rozpoznanie zasięgu 
odkrytej osady. Przy pomocy rowów sondażowych przebadano łączną 
powierzchnię około 2 arów. Odsłonięto 5 obiektów, w tym:

- palenisko w obudowie kamiennej zawierające ceramikę oraz kości 
zw ierzęce,

- 2 jamy w tym jedną odpadkową z ubogim inwentarzem zawierającym 
ceramikę, kości i żużel żelazny oraz drugą o charakterze gospodar
czym z warstwą węgli drzewnych na dnie,

- 2 obiekty: jeden o wymiarach 3 ,65 x 2 m w rzucie poziotąym kształtu 
nieregularnego przechodzący w dolnej części w kształt gruszkowaty, 
o dnie nierównym zagłębionym maksymalnie do 0 ,68  m. Po obu stro 
nach południowo-wschodniej części obiektu /sz e rsz e j/  odkryto ś l a 
dy po słupach, w części północno-wschodniej /w ęższej/ odkryto ś la 
dy działania krótkotrwałego ogniska,


