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D£BCZYN0, gm.Białogard Uniwersytet im. Adama
woj .koszalińskie biickier/icza w Poznaniu
Stanowisko 52 Instytut Prahistorii

Badania prowadzili; mgr Andrzej
Sikorski /autor sprawozdania/ 
i B.balkiewicz. Finansował UAŁI 
w Poznaniu. Pierwszy sezon badań. 
Osada ludności kultury pomorskiej 
/HD - starszy okres przedrzymski/; 
osada ludności grupy dębczyńskiej 
późnego okresu rzymskiego /?/.

Rozpoczęto prace /badając wschodnią peryferię 
osady wczesnośredniowiecznej - Dębczyno, stanowisko 10/ na 
stanowisku zlokalizowanym na południowej krawędzi terasy 
nadzalewowej, w obrębie niższego poziomu ciągu wzniesień 
opadającego w kierunku wschodnim i południowo-wschodnim, 
zbudowanego głównie z utworów piaszczystych. Odległość od 
rzeki Mogilicy ok. 20-30 m.

2Zbadano powierzchnię ok. 175 m rejestrując 57 
obiektów z dwóch jednostek kulturowych:
1. Kultura pomorska - osada. Stwierdzono w skupisku 14 pa

lenisk, w zarysie kolistych, o zwartej, wielowarstwowej 
konstrukcji z kamieni polnych i miąższości do ok. 0,7 m 
oraz 6 jam gospodarczych /?/ z 1 otoczoną jamami posłu- 
powymi /jama mieszkalna?/ i inne jamy роз łup ov;e be z kon
tekstu. W wypełnlskach obiektów/ dominował niezdobicîhy. 
inwentarz ceramiczny /w zakresie makromorfologii np. 
duże naczynia baniaste o schropowaconej powierzchni z 
elementem plastycznym - guzków, czerpak z uchem taśrao- 
watym wystającym ponad brzeg oraz fragmenty mis/.

2. Grupa dębczyńska późnego okresu rzymskiego - osada /?/. 
Zarejestrowano ślady budowli słupowej o powierzchni ok.
3,4 m2 na osi północny wschód i południowy zachód, 1 
jamę gospodarczą /?/ oraz kilka jam posłupowych. Stwier
dzono wyłącznie rozdrobniony materiał ceramiczny.

Materiał znajduje się w magazynach Instytutu Pra
historii UAbl w Poznaniu.

Badania nie będą kontynuowane.
DZIRKMOV/ICE, gm.Łubowo 
woj.poznańskie

Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu 
Zakład Antropologii 
Muzeum Pierwszych Piastów 
na Lednicy

Badania prowadzili doc.dr hab.Ma
ciej Hennebei-g, mgr mgr Jacek Wrze
siński, Janusz Górecki /autor spra
wozdania/. Finansowało ŁIPF na Led-



nicy. Trzeci sezon badań. Cmenta
rzysko kultury wejherowsko-kroto- szyńskiej.

Przebadano obszar o powierzchni 987 m2 położony 
wokół drewnianej kaplicy usytuowanej na terenie Wielkopol
skiego Parku Etnograficznego. Zlokalizowano /obok wczesno
średniowiecznego cmentarzyska szkieletowego/ 9 grobów cia
łopalnych kultury wejherowsko-krotoBzyńskiej typologicznie 
reprezentującyoh formy grobów jamowych, jamowych obwarowa
nych, obwarowanych oraz skrzynkowego.

Groby zawierały fragmenty ceramiki /popielnice, 
misy/ datowanej na schyłek okresu Hallstatt i początek okre
su Laten oraz drobno przepalone kości ludzkie. Koncentracja 
grobów wystąpiła w południowej części cmentarzyska /za wyjąt
kiem 2 grobów położonych w północnej jego części/.

Materiały ceramiczne oraz dokumentacja znajdują 
się w ЫРР na Lednicy, materiał antropologiczny w Zakładzie 
Antropologii UAM w Poznaniu.
IIHELEHKO, gm.Łubowo Muzeum Pierwszych Piastów
woj.poanańskie na Lednicy

Badania prowadzili mgr mgr Mateusz 
Łastowiecki, Janusz Górecki /autor 
sprawozdania/. Drugi sezon badań. 
Cmentarzysko kultury wejberowsko- 
krotoszyńakiej.

Kontynuowano badania ratownicze przeprowadzone w 
1979 r. przebadano obszar o powierzchni 210 położony oko
ło 400 m na południe od zabudowań wsi Imielenko, na kulmina
cji piaśnicy. Odkryto 5 grobów spośród których ze względu na konstrukcję można było wyróżnić: grób podkloszowy obwarowany 
/nr 1/, grob skrzynkowy obwarowany /nr 2/, groby jamowe /nr 
3,5/, grob obwarowany /nr 4/. Groby wyposażone były w popiel
nice zawierające przepalone kości ludzkie oraz w misy i po
krywy.

Ceramika stanowi formy typowe dla podokresów Hall
statt i Laten A, a więc na ich przełom datować można badane 
cmentarzysko.

Materiały ceramiczne, antropologiczne oraz doku
mentacja znajdują się w MPP na Lednicy.
INOWROCŁAW patrzwoj.bydgoskie okreą wpływów rzymskich
Stanowiska 58 i 95
JAKUSZOWICE, gm.Kazimierza Wielka
woj.kieleckie patrz ^
Stanowisko 2 okres wpływów rzymskich

131


