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[D fbciyno, woj. koszalińskie,

Badania prowadzili: mgr Anfrzej Sikorski i Мяла Miikicwkz. Finansował U AM 
w Poznaniu. Szósty sezon badań. Stanowisko wielokulturowe. Elementy kultury amfor 
kulistych, osada: kultury pucharów lejkowatych, kultury łużyckiej/pomorskiej (?). 
ludności kultury oksywskiej, wieIbarskiej, elementy grupy dębczyńskiej POR, osada 
wczesnośredniowieczna (VII ? — IX w.), elementy rozwiniętego/późnego ired- 
niowiecza. Cmentarzysko „szkieletowe" z XI — 1 po). ХШ w.

Poszerzono płaszczyznę obserwacji archeologc/nej —  głównie w zachodnim i północnym sektorze — 
o aaitffue  275 to2, co znakomicie uzupełniło dotychczasową bazę iródlową o: (a) obiektach, organizacji przestr
zennej j percepcji idei chrzeidjańskicj na cmentarzysku „szkieletowym'’; (b) elementach obozowiska/osady grup 
ludzkich egzystujących lub penetrujących zbadany teren przed i po założeniu cmentarzyska. Tradycyjnie ju t 
podstawowe dane o cmentarzysku i elementach osadniczych zostaną omówione w dwóch grupach informacyjnych.

A. Cmentarzysko
W bieżącym roku naszą uwagę skoncentrowaliśmy na dwóch podstawowych zagadoicniacłt, ij. rozpoznaniu 

„starszego” (XI w.) sektora cmentarzyska i bardziej precyzyjnym określeniu wielkoSd „młodszego" (ХП — 1 poi. 
ХШ w.) zgrupowania (tylko 9-riu grobów). W efekcie zarejestrowano następne 3 groby „szkieletowe" (22-24), 
które powiększają liczb; pochówków w „starszej" częid  nekropolii dębczyńskiej. Tak więc łącznie znamy już 
24 groby, przy czym nadal zastanawia osobna lokalizacja grobówm łodszych" (zachodnia częić stanowiska z tzw. 
grobem księżniczki). Istotnym elementem, ściśle związanym z cmentarzyskiem są 4 duże, owalne jamy —
0 nieznanej funkcji — występujące w bezpofrednim sąsiedztwie grobów (4.8 к 3,3 m).

Na szczególną uwagę zasługują grób 22 i 23, lesl lo trzeci — potwierdzony na cmentarzysku — zespół: grób 
w mniej lub bardziej regularnie kwadratowej konstrukcji naziemnej (ogrodzeniu) + grób bezpośrednio przy tej 
formie napowierzchniowego oznakowania, ulużony niezgodnie (7) z obowiązującą regułą orientacji szkieletów na 
linii wschód-zachód (czyli: grób 22 * 73 ze szkieletem na osi N- S). Stwierdzić trzeba, te  owe konstrukcje 
(uzupełnione rowkiem 7). zbudw aoe dooktia centralnie usytuowanych jaro grobowych tworzą wyraźny d ąg  na 
linii N-S i grób 22 jest 4-tym obiektem tego typu na badanym stanowiska Trudno też interpretować funkcję 
„towarzyszących" im grobâv, tym bardziej, te  wstępnie sugerować można (ekspertyza antropologiczna in situ) 
nienaturalne zejlcie tych wialnie osobników. Wyposażenie zbadanych grobów stanowią przede wszystkim nożyki 
żelazne, przęilik i srebrny kabłączek skroniowy (odm. A wg H. Koćka-Krenz).

Podsumowując, badania potwierdziły wcześniejsze przypuszczenia odnośnie do osobnego, małego zgrupow
ania — tylko 9 grobów — w zachodnim fragmencie obiektu i w związku z tym coraz wyraźniej rysuje się przerwa 
pomiędzy „starszą" i „młodszą" częścią cmentarzyska. Wobec tego hipotetycznie można zakładać kilkufazowe, 
ciągle składanie zmarłych na zbadanym i domniemanym obszarze cmentarzyska w przedziale XI — ХШ w.

8 . Oboeowisko/osada
Wstępna analiza megoskepowa silnie rozdrobnionego materiału ceramicznego i krzemiennego potwierdziła 

wcześniejsze ustalenia o penetracji i/lub okupacji terenu stanowiska przez ludnotó przynajmniej 8 jednostek 
kulturowych (por. informacje w „główce” sprawozdania). Zróżnicowana frekwencja obiektów stałych (łącznie 73)
1 źródeł ruchomych sugeruje — pomijając stopieli dewastacji starożytnej i nowożytnej — względnie intensywną 
eksploatację terenu stanowiska przez grupy KPL (fragment jamy mieszkalnej, jamy gospodarcze), kultury łużyckiej 
i oksywskiej (naziemne konstrukcje słupowe, paleniska) i t  WOŚ. w przedziale VIII (7) — IX w.). Niestety, 
pozyskane informacje —  ze względu na stan zachowania substancji reliktowej — mają zaledwie walor rejestracy
jny, znacznie ograniczający identyfikację i rekonstrukcję śladów j dynamiki rozwoju osadnictwa otwartego na 
zbadanym odcinku stanowiska.

Materiały z badań przechowywane są w Magazynie Instytutu Prahistorii UAM w Poznaniu.
Badania będą kontynuowana.

I Gąsld. gm. Gniewkowo woj. by dÿ aa kie St. 18 patrz neolit 
Gniezno, wqj. poznańskie patrz wczesne średniowiecze

Gniezno, woj, poznańskie, 
SL И , AZPi 50-34/15

Badania prowadził mgr Tomasz Sawicki. Finansowało M. P.P. P. w Gnieźnie. Piąty sezon 
badań. Góra Lecha — grodzisko wczesnośredniowieczne, późne średniowiecze, okres 
nowożytny.

Kontynuowano badania na arte 24. gdzie wykop o dotychczasowych wymiarach 8 x 8 m przedłużono o  2 m na 
wschód. Usunięto tu całkowicie przemieszaną Ziemię z  gruzem, w której znaleziono m  in. miedziane monety 
polskie XVII-XV III w. (8 szt) i szklany paciorek meiooowaly. Na gJfbokoid 1.5-2J m wznowiono zasadniczą 
eksplorację w otrę hi e całego wykopu. Zbadano ostatecznie pozostałoś« wczesnośredniowiecznej warstwy osad
niczej (w-wa III) zawierającej ceramikę z około połowy XI do pocz. XII w. oraz liczne koid zwierzęce. Warstwa 
III została silnie uszkodzona przez fundamenty nowożytnych dobudówek dostawionych od południa do lica miru 
oporowego (odkrytego w ubiegłym sezonie). Warstwa la pokrywała w czę id  wschodniej wykopu rozległe skini
enie zaprawy (gips?) zmieszanej z okreskami kamiennymi i niewielką liczbą polichromowanego tynku. Są to
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