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wymiary 3,60 z 2,50 a oras 6,60 z 4,50 a. W przekroju miały 
one kształt nieokowaty 1 salegały w oalou do głębokośoi 1,20 
a* Trzeol budynek odsłonięto 1 wyeksplorowano ozęńclowo, w 
partii przebadanej aiał on zarys wydłużonego, regularnego 
prostokąta o szerokośol 2,50 - 3,0 a i długość 27 a.

Wypełnlsko budynku stanowiła tłusta próohnioa barwy 
oiemno-brunatnej, o konsystenojl zbitej, głębokość jego zale
gania wahała się od 0,50 do 1 a. Inwentarz ruohooy stanowiły 
dość liczne fragmenty naosyć glinianych, nóż żelazny oraz 
kośoi zwierzęoe. Planowana kontynuaoja badać na tym stanowisku 
zapewne pozwoli wyjaśnić funkoję omawianego budynku oraz uśol- 
ślió jego ohronologlę.

Z Ł O T Ó W  , Konserwator Zabytków Aroheo-
pow. Złotów logloznych w Koszalinie

Badania prowadzili mgr Krzysztof Walenta i Paweł Mann, 
w okrasie od dn. 19.711. do dn. 2.7II1, finansował WKZ w 
Koszalinie.

Hatownioze praoe wykopaliskowa na stanowisku 5 prowadzo
na były równolegle do badać zabezpleozejąoyoh na stanowisku 4.

Stanowisko 5 odkryta zostało jesionią 1966 roku. Natra
fiono wówozas w odległośoi około 80 - 100 m na północny wschód 
od stanowiska 4 na liozne ułamki naczyó wozeenośrednlowleoz- 
nyoh. A szczegółowa penetraoja wykazała Istnienie śladów rozle
głej osady wczesnośredniowiecznej. Zasięg występowania materia
łu aroheologlosnego wahał elę w promieniu do 100 metrów.
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Stanowisko zajmuje plaszozystą wyniosłość morenową przy 
południowym brzegu jeziora Zaleskiego* Intensywna 1 długotrwa- 
łe praoa polow# w snaoanya stopniu narussyły płytko zalegająoe 
tu, obiekty*

Rezultatem akojl wykopaliskowej było odsłonięoie 8 Jam, 
która występowały bardzo płytko tui pod 20-oentymetrową warstwą 
orną* V rzuola poziomym posiadały kształ w przybliżeniu owalny 
o wymiarach wahająoyoh się w granloaoh od 1 z 1 a (jama nr 7) 
do 2,6 a x 3,1 ■ (jaaa nr 5) 1 aląższoóoi doohodsąoej do 1,10 
a (jama nr 5)* Tylko jama nr 8 posiadała kształt nieregularnie 
nerkowaty o średnloy 4 a z 2,8 a 1 maksymalnej aiąiseośol 
0,66 a*

Wy pełniako jaa stanowił oieanobrunatny piasek próohniozuy 
z dużą zawartoóoią węgli drzewnyoh 1 osarnej spalenizny, ka
mieni polnyoh nosząoyoh ślady działania ognia, polepy, koóol 
zwierzęoyoh oraz llozne ułamki oeramlki niekiedy także wtórnie 
przepalonej* Jedynie jaaa nr 2 nie zawierała żadnego materiału 
zabytkowego*

Bardzo oiaiawa okazała się Jama nr 3 w której okład kamie
ni i polepy ze óladaml odolsków kamieni oraz obeonoóć zwartego 
pokładu węgla drzewnego wskazywałaby, lż jest to znlazozony 
pieo* Bardzo liczne ułamki oeramlki wystąpiły w jaale nr 3* 
Uzyskano z niej przeszło 1300 fragmentów* Równie lnteresująoe 
była jama nr 8, której wielkość i zarys w przekroju pionowym 
z bardzo dobrze zachowanym paleniskiem w partii spągowej i bo
gaty materiał zabytkowy wskazywałyby, że był to obiekt typu 
mieszkalnego*

V materiale oeramioznym przeważają fragmenty naozyó górą 
obtaozanyoh z bogatym i bardzo różnorodnym ornamentem zdobni—
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osym (linia falista, iłobki poziome, ornament stempelkowy).
Chronologię osady w oparoiu o materiał oerumiózny można 

robooso wyznaozyć na X-XII wiek*
Obiekt zakwalifikowany do dalszyoh prao wykopaHakowyoh.

Z W O Ł A  D l t A  , Zakład Polskiego Atlasu
pow. Garwolin Aroheologlosnego IHKM PAN.

Padania prowadziła mgr Ludmiła Paderewska, finansował - 
Zakład Polskiego Atlasu Aroheologlosnego IHKU PAN.

Przeprowadzono badania sondażowe na rozległym grodzisku 
dwudzielnym, bardzo silnie znlszozonym. Odkryto nikłe nawarst
wienia osadnloze a XI w. m.ln. w ~ostaol ziemianki, zawierająoe 
minimalne llośol typowej oeramlki. N przekopie wałowym stwier
dzono ślady bliżej nieokreślonej konstrukojl drewnianej.

3 N L K 0 W 0 - Z 0 0 J B W 0  
-Soruohowo, pow, Słupsk 
(dorzeoze rz,Łupawy)

Oddział Aroheologlczny 
Muzeum Pomorza Środkowego 
w Koszalinie

Badania pod kier. mgr Uarlana Sikory, finansowało Muzeum 
Pomorza Środkowego*

Przeprowadzono badania powlerzohnlowe w dorzeczu rzeki 
Łupawy, pomiędzy walami - Zelkowo-Zgojewo 1 Zoruohowo. Dorze
oze Łupawy stanowi dość rozległe tereny bagienno-zalewowe. Se-


