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W wykopie U /76 odkryto pozostałości niewielkiego /około 4 x 
4 ,2  m/ pomieszczenia naziemnego, które było w początkach średniowie
cza użytkowane prawdopodobnie jako pomieszczenie mieszkalne /"chata 
chłopska"/. Obiekt spłonął przypuszczalnie w X w. /lub w cześn iej/.
Na specjalną uwagą zasługuje kilka fragmentów naczyń garnkowatych 
zdobionych nalepionym, poziomym wałeczkiem, umieszczonym nieco po
niżej krawędzi otworu 1 niekiedy pokrytym nacięciem: zdobienie to przy 
wodzi na myśl dekoracje naczyń garnkowatych "kultury wschodnlosło- 
wiańskiej" o "czemiachowskim" /"kultura polej poriebienij"/ rodowo
dzie, towarzyszących zabytkom odnoszonym do w.VI-IX. Ogromna 
większość znalezionych w obiekcie potłuczonych naczyń /w tym też 
wspomniane/ - to wyroby wykonane z materiału bardzo podobnego do 
małopolskiej "ceramiki tzw. białej podkrakowskiej".okresu początków 
średniowiecza.
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ŻALĘCINO, gm.Dolice Wojewódzki Konserwator
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Badania prowadziła mgr Ewa Nawrolska. Finansował 
WKZ w Szczecinie. Pierw szy sezon badań. Osada kul
tury ceramiki wstęgowej rytej, jamy i groby z okresu 
rzymskiego.

Stanowisko położone jest na szczycie rozległego glin iasto-piasz- 
czystego wzgórzy, w które wcina się  eksploatowane już od lat 20-tych 
ubiegłego stulecia wybierzysko piasku, w którym znajdowano liczne zabyt
ki. W czasie inspekcji plaśnlcy zauważono w jej skarpie szereg obiektów 
znajdujących się na linii czynnej piaśnicy. Wokół zagrożonych i już c z ę ś
ciowo uszkodzonych obiektów założono 5 wykopów. W największym z nich 
udało się zbadać duży kompleks /około 90/ połączonych jam kultury c e ra 
miki wstęgowej rytej. Wypełnlsko jam stanowiła czarno-szara ziemia, w 
której znaleziono liczne kości i rogi zwierzęce, polepę, narzędzia k rze
mienne i kamienne oraz sporą ilość ceramiki reprezentującej późną fazę 
/wpływy szareckie/ kultury ceramiki wstęgowej rytej. Obok kompleksu jam 
zbadano palenisko kamienne, zapewne wiążące się z nimi.

W obiekt kultury ceramiki wstęgowej wkopano kilka grobów szk ie
letowych. Podobne groby wystąpiły także w wykopach sąsiednich. Łącznie 
zbadano 8 grobów szkieletowych z pochówkami ułożonymi na wznak w p ro s
tokątach, głębokich jamach /do 2 m /. Zmarłych wyposażano w naczynia, 
fibule brązowe, grzebienie kościane, paciorki i przęślik l. Zabytki datu
ją groby na młodszy podokres rzymski. Ponadto odkryto dwie jamy, któ
re dostarczyły ceramiki z wczesnego podokresu rzymskiego. Piaśnica 
znajduje się pod stałym nadzorem konserwatorskim.

Prace będą kontynuowane.


