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ROCOWO, gm. Białogard 
woj. koszalińskie 
Stanowisko 4

Uniwersytet im.Adama 
Mickiewicza w Poznaniu 
Katedra Archeologii

Badania prowadził mgr Henryk Machajewski /autor sp ra 
wozdania/ pod kierunkiem prof.dr hab.Jana Żaka. F i 
nansował UAM. Drugi sezon badań /pierw szy w 1974 r . / .  
Osada z końca młodszego okresu przedrzymskiego 1 okre
su rzymskiego /fazy A 3-C 1/C 2/.

Badania skoncentrowano w północnej partii osady, w jej części pro
dukcyjnej, m ieszczącej się  na niewielkim wyniesieniu, w bezpośrednim 
sąsiedztwie podmokłych łąk i rzeki Mogilicy.

Odkryto półzlemiankę o wymiarach 2 ,6  x 2 ,6  m, m iąższości 0 ,45  m, 
wewnątrz której stwierdzono kotlinkę o średnicy 0 ,5  m wyłożoną częśc io
wo gliną i wypełnioną żużlem, służącą do wytopu żelaza oraz palenisko, 
w obrębie którego znaleziono fragment glinianej formy odlewniczej / ? / ,  
miniaturkowy tygiel oraz nóż żelazny. Ogólnie w półziemiance zare je stro
wano 7 ,5  kg żużli, w tym w kotlince około 2 kg, fragmenty przedmiotów 
żelaznych oraz 379 fragmentów naczyń glinianych, pozwalających ok reś
lić chronologię obiektu na przełom faz A3/B1.

Badania będą kontynuowane.

ROGOWO, gm.Białogard 
woj. koszalińskie 
9tanowisko 9

Konserwator Zabytków 
Archeologicznych 
w Koszalinie

Badania prowadzili mgr Franciszek J.Lachowicz /autor 
sprawozdania/ i mgr ]olan& Dębowska. Finansował WKZ 
w Koszalinie. Drugi sezon badań. Cmentarzysko ciało
palne z 1 w .p .n .e . - 1 w .n .e .

Badania miały charakter ratowniczy. Zbadano obszar 1470 m2 w obrę 
bte którego odkryto i wyeksplorowano 122 obiekty archeologiczne, na któ
re złożyły się : 81 grobów ciałopalnych, 40 jam z zawartością spalenizny 
bez materiału archeologicznego i 1 palenisko.

Wśród pochówków przeważały groby jamowe z resztkami stosu - 58 
obiektów. Ponadto odsłonięto 17 grobów popielnicowych obsypanych r e sz 
tkami stosu, 5 grobów popielnicowych czystych i 1 grób jamowy czysty.
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Odkryto również 1 grób skrzynkowy z obwarowaniem należący chrono
logicznie do kultury pomorskiej zawierający wewnątrz popielnicę przy
krytą czapkowatą pokrywą z zakładką.

Groby wkopane były bardzo płytko, 20 cm pod powierzchnią, 
stąd ich zły stan zachowania. Największe zagęszczenie pochówków i 
pozostałych obiektów archeologicznych wystąpiło na kulminacji i z a 
chodnim stoku badanego wzniesienia morenowego.

Groby jamowe z resztkami stosu oraz popielnicowe obsypane sto 
sem zawierały intensywnie czarną spaleniznę z dużymi ułamkami zwę
glonego drewna oraz stosunkowo bogaty materiał kulturowy. Kości 
ludzkie bardzo źle zachowane - silnie rozlasowane i drobno pokruszo
ne.

Wśród zabytków dominowały zapinki żelazne /W arsztat M-N wg 
J.K ostrzew skiego/, zapinki brązowe, znaleziono także zapinkę ze sre b 
r a . jeden z grobów popielnicowych zawierał kultowo zgięty żelazny miecz 
jednoaieczny z zaćhowanymi okuciami pochwy, umbo tarczy, nity okucia 
tarczy i kultowo zgięty grot oszczepu. W grobach znaleziono też żelazne 
noże slerpikowate, klamry do pasa o odwrotnie wygiętych końcach oraz 
przęśliki gliniane i kamienne.

Wśród naczyń przeważały przysadziste i wysokie wazy, o ostrym 
załomie bruśca, zdobione w górnej partii pasmem zróżnicowanego mean
dra , zaopatrzone w dwa przewężone ucha, posiadające zwykle facetowa- 
ną krawędź wylewu. Uzyskano też kilka naczyń odwrotnie gruszkowatych 
z jednym taśmowatym uchem oraz kilka naczyń miniaturowych w postaci 
kubeczków.

Badania będą kontynuowane.

ROGOW OPOLSKI Konserwator Zabytków
woj. opolskie Archeologicznych
Stanowisko 10 w Opolu

Badania prowadził Wiesław Piszczałow ski /autor 
sprawozdania/ i Piotr Szmidt. Finansował WKZ w 
Opolu. Drugi sezon badań. Osada z okresu wpływów 
rzymskich.

Ratownicze wykopaliska prowadzono na zagrożonym odcinku e k s
ploatowanej dorywczo piaskowni, położonej na lewobrzeżnej terasie  
Odry /w pobliżu starego kamieniołomu/. Prace ograniczyły się do 
przebadania obiektów znajdujących się przy północno-wschodniej ś c ia 
nie wybierzyska oraz na powierzchni skarpy. Założono wykop o po-


