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CZEIAD^ В1Ж1ЖА, paw? Odra patra akrao haloataaki

D*BIEA, paw? aiala* Mnaaan Siani aiala*okiaj w Wiolania

Badania prana**ił agr Bagaoław AbranokJ Fl- 
nanoanałe Maaaan w Blalania. Fiarwooy oo- 
aon bada*? Cnontanyaho oakialatona ж Si
n i  wiaka?

Cnontarayoka nnajdhja olę aa plaaaanyotyn wanioolania w pabll- 
ta raaki karty, pa prawej atrania dragi a Dębiny Aa aa Ikona, abak aa- 
badana* Bolaołnwa lakanoga?

W wynika tygodniowych bada* ratanniaayah, ktśro aiały na aala 
aabaapiacaania odkrytych praypadhana grabśw praad dalaaya nioacaanion, 
analaaiaaa 10 paahśnkśw aakialotanyahj

Btarłyoh graobano aa wanak na głębokości *0-00 aa, wkładając 
awłaki pa linii S*-KE. Stan oaahananla kości ołaby? ayrśdniana * gra- 
bśn kobiecych, 3 graby nędcnyan i 1 blldaj nlaakraślav? a grabach ko
biet anajdanano nała i poorabraano kabłącaki akraniona a aaawatyni 
aakośoaanlani, brąaana pierścionki, aaklana paciorki a inkraotaają i 
nała talaana nadyki? a grabaah ngokiah nataniaot anajdonana prawic 
wyłąoania ta la ano nada i tylko w jodtyn wypadka abak neta analaaiaaa 
opraąoakę ad pana?

Badania będą kontyaaonana.

DEBCZBao, paw? łbrślibśm Mkaoan Haradana w saaaoainia
Stanowi oko 3

Badania prowadolł agr Antoni Paraaaiddki? Fi
na no onała Maaaan Barodana w saanoainio? Fiar- 
wany naaan bada*? Oaada waaaanaśradnianioaaaa
/ a i i  w ?/;

Siananiaka aoytaanano jaat w pdłnaanaj aaęści płaokonyta poła
tana ga aięd^r paładniana-woahadain braagian Jaaiara Daraaawakioga, 
baainiannya kanałan łącaąayn ja a pdłnaana-woahadnią aaęśaią Jaaiara 
Dalekiego i oaoaą Daraaawa-Lipla^, w odległości akała 5*0 n na paład- 
nlany-waahśd ad wai Da гожowoJ Od o trany weohadnlaj płaakowyt agraniaaa 
wąokia panna padnakłaj łąklj Taran ton był pierwotnie tradaa daatępay, 
otnamająo daokonała warnnki do młatania aoady?

д
Badaniaai objęta paniaraahnię 450 a , lakallaająa 1 akoplara- 

jąa T obiaktśw? Składały oię na nlo paaaotałaśal aabadany niaoakalnoj 
/pdłaianianka/ araa ablakty a praaanaaaonla gaopadaraayn /jaay oraa
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palenleha/. Inwentarz rachern wypełnieka obiektśw etanowlła oeramikz 
wyłączni# ręcznie lepiona, niekiedy zdobiona ornamentem etrelowym 
l in i i  rytych, na ogśł średnic wypalona z domleezką średnio lab grabo- 
ziam letą. Ceremlka ped względem ferm nawiązuje dc nntcrinła oeraml- 
cznego badanej ceady w Dziedzicach^ Ped względom formalne-typologiea- 
nym naterlał jeet dcśś jedrollty i  datować ge nośna na VI wiek nje^ 
Ogślna powierzchnia caady jeet niewielka i  wyncei około 1 haj

DZIEDZICE, peŵ  ^ ś l ib ś r e  Mneam Barodewe w Szozecinie
Stanowieko 4

Badania prowadaił mgr Antoni Porzezldeki?
Finaneewałe №zeum Barodewe w Szczecinie^
Czwarty eeaon badad^ Ceada wezeanośredalo-
wieoana а VI -  poozj VII wieka про?

Podcaae kolejnego, oawartoge eoaonn wykopaliokowego na etano- 
wiekn 4 w Dalodaloaeh kontynuowane prace badnwoae nad eontłnlnio po- 
łośoną częścią czady? Badaniami objęto powierzchnię 480 n^, odkrywająo 
I obiektśw, w tym jedno okapie ko kamieni a ceramiką łuśyokąj Obiekt 
Br 3/11 o roamiaraoh 3,20 n 2,40 m i makaymalnej głębokośoi 68 om 
okaaał eię pśłzicmianką^ Obiekt naytuewaay w je j  najbliśeaym eąeieda- 
twie -  jamą goepodaroaą. Odma partia wypełnień dba obiektśw nuro- 
eaona była /do 10 em głębokości/ moobanioaną oprawą r e l i j  imentara 
raohomy uzyekamr podoaae ekeploraoji obiektśw etan owiła ceramika ręoz- 
nie lepionej analogioena w ewej formie i  technologii wyręba do po
przednio znalezionej w te j czadzie^ Materiał wydaje eię byś deśś je 
dnorodny 1 w eparola e dotyehoaaoową jogo typologię dat ować go nośna 
na VI -  początek VII wlokn nje^

Z uwagi aa ellny etan wyaehnlęola gleby jak 1 zezłmlonia śwl- 
rewato-gliniaetege podłośa przerwane ekeploraoję dalezyoh obiektśw, 
zabezpioozająo je de badad na rek naetępay j

FRABEBOWO, pew^Biekupiec Inetytut Hietorii Kultury i^ te r ia l-
Beezeleki nej PAB

Badania prowadziła mgr Iwona Dąbroweim
1 mgr kyta Kozłewekzj Pinanzewał ШМ PABj
Drugi eezon badad? Ozada wozaenośredniewio-
ЧЖ  /VII -  Ц  w?/.

ЬжЖжжом жж!жкжж ям*ж!у w PMhłłalwj
k* w łłpłiąłMlm łe akęśal v«4y  yrł#b*Aaa#j ж lM ł гокж, жж жкжжжж


