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w części zachodniej uchwycono za trzema pierwotnymi obniżeniami - 
ciekami wodnymi, którymi woda spływała do M ogilicy, przerwę długoś
ci 40-50 m w występowaniu warstwy kulturowej i materiału źródłowego 
między stanowiskiem 3 i 6.

Na obszarze 530,5 m2 odkryto 12 obiektów, w tym 6 palenisk,
2 jamy i 2 skupiska kamieni oraz 5 jam po słupach budynku naziemnego. 
Skupiska kamienne znajdowały się  w obniżeniu, w części zachodniej 
osady. W jednym z nich odkryto duży kamień rynienkowato wyżłobiony 
w otoczce drobnych kamieni, który być może wiązać należy z wykorzys
taniem płynącego niegdyś tędy strumienia.

W obiektach oraz warstwach znaleziono ponad 2000 fragmentów na
czyń, a wśród nich ułamki grubościennych naczyń kultury łużyckiej, frag 
menty pokrywy czapkowatej kultury wschodniopomorskiej, ułamki naczyń 
z okresu wczesno- i późnośredniowiecznego oraz najliczniej występujące 
fragmenty naczyń z 1V-V w .n .e .

Łącznie w latach 1970-1976 na obszarze 9.430 m2 odkryto ponad 
353 obiekty, w tym 22 półziemianki, 192 paleniska, 76 jam, 16 pieców,
10 skupisk kamieni, ponad 30 budynków naziemnych i 7 grobów, występu
jące na obszarze 220 m /W -0/ x 90 m. W iększość obiektów oraz m ateria
łu źródłowego pochodzi z osady z 1U-V w .n .e . , na której odkryto m .in. 
piec chlebowy, piec garncarski, 2 kamienie żaren obrotowych, żelazny 
krój do radła, zapinki z guzkami i tarczką na nóżce, fargmenty 4 naczyń 
szklanych, liczne paciorki, w tym tzw. "twarzowy", grot 1 inne przedmio
ty z żelaza.

O istnieniu na tym terenie osadnictwa kultury amfor kulistych św iad
czy tylko niewielka ilość  fragmentów naczyń glinianych. Natomiast osadę 
kultury łużyckiej z późnego okresu epoki brązu reprezentują nieliczne 1 
zniszczone jamy 1 paleniska oraz ceramika. Osadnictwo kultury wschodnio
pomorskiej jest poświadczone występowaniem 6 zachowanych i 1 zniszczo
nego grobów Oraz luźno leżącymi ułamkami popielnic 1 pokryw. Duża ilość 
fragmentów naczyń wczesno- i późnośredniowiecznych pochodzi z terenu 
sąsiednich stanowisk / o sa d /.

Badania zakończono.

DĘBCZYNO, gm. Białogard Uniwersytet im. Adama
woj.koszalińskie Mickiewicza w Poznaniu
Stanowisko 6 Katedra Archeologii

Badania prowadził mgr Henryk Machajewskl /autor 
sprawozdania/ 1 Zdzisława Lipnicka-Rata jczyk pod
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kierunkiem prof.dnhab.Jana Żaka. Finansowała 1HKM 
PAN i UAM w Poznaniu. Pierw szy sezon badań. O sa
da grupy dębczyńskiej z późnego okresu rzymskiego 
/C 1-C 3/.

Stanowisko leży na płaskiej terasie  nadzalewowej rzeki M ogilicy. 
Celem bezpośrednim badań było rozpoznanie relac ji chronologicznej . 
między całościowo zbadanym stanowiskiem 3 /osada/ 1 6.

Wykopy usytuowano w domniemanej centralnej partii stanowiska 
oraz w części wschodniej, nawiązując do wykopów stanowiska 3.

Łącznie na obszarze 414 m2 zarejestrowano 73 obiekty, w tym m .in. 
w ^mniemanej centralnej partii osady, skupisko 7 pólziemianek ułożonych 

Kśztałt nieregularnego półowalu. W wypełniskach półziemlanek stw ier
dzono, obok typowej ceramiki z późnego okresu rzymskiego, fragment pu
charka szklanego typu E 215, zapinkę brązową A VI z nóżką podwiniętą 
i facetowatym kabłączkiem, paciorki szklane 1 gliniane oraz fragmenty na
czyń glinianych ornamentowanych techniką stempelkową.

W części wschodniej stanowiska stwierdzono wyklinowywanie się  
warstwy kulturowej między stanowiskami 3 i 6 na odcinku około 60.m.

Badania będą kontynuowane.

GDOW patrz
woj. krakowskie neolit
Stanowisko U

CNiECHOWIĆE Muzeum Archeologiczne
woj.wrocławskie we Wrocławiu
Stanowisko 4

Badania prowadziła dr Irena Kramarkowa. Finansowa
ło Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu. Drugi sezon 
badań /kontynuacja z r .1 9 7 2 /. Osada z okresu wpły
wów rzymskich.

Stanowisko jest położone na polu ornym w odległości około 3 km 
od wsi. Warst wa orna, w której znaleziono niewielką ilość  skorup i 
kości, miała grubości 0 ,25  - 0 ,30  m. Pod nią wystąpiła warstwa kultu 
rowa ze spoistej, tłustej, czarnej ziemi grubości 0 ,8  - 0^9 m. Zna-


