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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?/.
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