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KAZmiIRZ POMORSKI > 
po«. Ko.aalin

Kona.rv.tor Zabytków 
Arohaologioanjoh « Ko.aa- 
llnla

Badania prowadsl* agr Franciasek Laohowlos. Pina.ował
i

WKZ w Koszalinie• Pierwszy sezon badań« Skarb a Y okre
su epoki brązu» ślady osadnictwa z okresu halaztseklego O 
/kultura pomorska/» łódś-dłubanka wczesnośredniowieczna*

Przeprowadzono badania ratownloze na terenie polderu /osuszone
go jeziora/ neleżąoego do POR Kazimierz Pomorski. Praoe podjęto po 
zawiadomieniu WKZ» iż w ozerwou br., w czasie prac rolnych» znale
ziono tam skarb ozdób brązowych i częśoi uprzęży końskiej. W wyniku 
podjętej akcji» odzyskano zabytkowe przedmioty» ustalono i spenetro
wano miejsce znalezienia skarbu. Znajduje się ono mniej więcej w 
centrum polderu w odległości oa 500 m na południowy wsohód od zabu
dowań kolonii Będzinko. W skład skarbu wchodząi oztery nagolenniki 
puste z4 stykającymi się końcami» pięć naszyjników z blachy podłuż
nie żebrowanej typu wlelkowlejakiego» naszyjnik z blachy brązowej» 
pusty» szpila z łabędzią szyjką 1 wazowatą główką» szpila z łabę
dzią szyjką 1 główką rozklepaną zwiniętą w uszko» ozdobna taroską 
do uprzęży końskiej» wędzidło wraz a pobocznioami /komplet/» wędzi
dło» pobocznioa» smukła siekierka z tulejką 1 uszkiem.

W związku ze znalezieniem skarbu» a jeszcze woześnlej łodzl- 
dłubankl» zorganizowano stały nadzór konserwatorski prao mellora- 
oyjnyoh na polderze. Doprowadziło to do odkryola podosas jednej z 
lustracji we wrześniu br. w rowie drenarskim na głąbokośol 1 . 5  ■ 
od powierzchni misy z krótką» wklęsłą szyjką 1 uszkiem oraz naczy
nia baniastego z utrąconymi uohaml z kultury pomorskiej wozeanej 
fazy okresu halsztaokiego.
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Ścisła oberwaćja wykopów melioraoyJnych w Kazimierzu Pomorskim 
będzie kontynuowana w przyszłości.

W czasie prac melioraoyJnych odkryto także łódś dłubankę z pnla 
dębowego na terenie polderu, w obrębie poletka doświadczalnego Insty
tutu Melioracji 1 Użytków Zielonych w Szczecinie, w odległości 500 m 
na H-W od drogi łączącej POR Kazlmlśrz Pomorski z kolonią Będzlnek. 
Znajdowała się 60 cm od powierzohnl, w warstwie torflastej ziemi. 
Długość jej wynosiła 9,55 m, szerokość 95 cm, wysokość ca 50 om. Bur* 
ty łodzi są cienkie 1 zaopatrzone tuż pod krawędzią w owalne otworki 
o wymiarach 2 x 4 cm rozmieszczone w nleregularnyoh odstępach od 50 

om do 1 , 0 5 m. Łódś musiała być intensywnie i długo użytkowana, za 
czym przemawiają liczne łaty przytwierdzane drewnianymi kołeczkami, 
uszczelniane mchem.

Znalezisko datowane jest wstępnie na okres wczesnośredniowiecz
ny.

KHSTRZ, pow. Głubosyce Katedra Archeologii Polski
Stanowisko 1 Uniwersytetu Jagiellońskiego

w Krakowie

Badania prowadził doo. dr Marek Gedl. finansował U.J. 
Cmentarzysko z III, IY okresu epoki brązu /kultura 
łużycka/ i z okresu wpływów rzymskich /kultura cel
tycka 1 przeworska/.

Praoe badawcze w br. skonsentrowano w zaohodniej części cmenta
rzyska /stanowisko 1/. Miały one na celu wyjaśnienie kilku problemów, 
Do najważniejszych z nloh należało uchwycenie zachodniej granloy 
cmentarzyska kultury łużyckiej. Prócz tego zamlfcrzano wyjaśnić oha-


