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la rz  reprezentuje typ ntenotowany dotąd w skarbie. Wiele monet dzie
lonych jest na połówki.

Badania ujawniły, ie  skarb mógł być ukryty poza osadą średnio
wieczną łub na jej skraju . Na ałejce cmentarnej pod warstwą humusu 
odsłonięto warstewką o m iąższości 15-20 cm z niewielką zawartością 
małtjcharakterystycznych ułamków naczyń średniowiecznych. Ponadto 
z humusu i z zasypiska jany grobowej uzyskano kilkadziesiąt drobnych 
fragmentów naczyń prawdopodobnie z okresu kultury łużyckiej.

Ustalono, że przyczyną naruszenia skarbu nie był wykop pod ja 
mą grobową, lecz wykop o głębokości około 30 cm pod obmurówkę c e 
glaną otaczającą grób. Grabarze natrafili zapewne na naczynie z mo
netami, wydobywając je , byó może po uprzednim rozbiciu, wraz z mo
netami. jak wskazuje odsłonięta w bieżących badania płyta nagrobna, 
zniszczenie skarbu nastąpiło około 1923 r .

Uzyskano łącznie 246 monet o proweniencji brandenburskiej, po
morskiej, meklemburskiej, anhalckiej i krzyżackiej. Zdeponov/anie 
skarbu nastąpiło w ostatniej ćwierci XIII w.

Monety ze skarbu stanowią własność Muzeum Okręgowego w Go
rzowie .

Prace ukończono.
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Badania prowadziła mgr Barbara Dedl. Finansował 
WKZ w Częstochowie. Czwarty sezon badań. Ś re d 
niowieczny gródek /XIV w. / i pozostałości osady póź
nej fazy kultury łużyckiej z okresu halsztackiego.

Kontynuowano badania centralnej części gródka. Uchwycono 
zasięg rozsypiska wału wewnętrznego, otaczającego majdan central
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ny. W środkowej partii majdanu natrafiono na warstwę usypiska pow
stałego w wyniku destrukcji bliżej dotąd nie określonych konstrukcji 
drewnianych oblepionych gliną. Uzyskano dużą ilość  ceramiki, k o ś
ci zwierzęcych 1 wyrobów żelaznych. Licznie reprezentowane były 
militaria - groty strzał i bełty kusz, grot włóczni, ostrogi z kółkiem 
zębatym, fragmenty podków i wędzideł. Znaleziono też ułamki wyro
bów brązowych 1 dużą bryłę ołowiu. Materiały te potwierdzają, że 
gródek był zamieszkały w pierwszej połowie XIV stulecia.

Pod nawarstwieniami średniowiecznymi natrafiono na jamy z ma
teriałem ceramicznym późnej fazy kultury łużyckiej, datowanym orien
tacyjnie na okres halsztacki &. S ą  to pozostałości niezbyt intensywnie 
zasiedlonej osady otwartej.
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