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nie z warstwy kamieni, z okresu między ww. V-VI a VIII n .e . , oraz dwu 
jam. W dolnej części zasypiska jednej z nich /pomieszczenia typu mieszkal
nego lub magazynowego/ znaleziono potłuczone naczynia, reprezentujące 
charakterystyczne formy tzw. wczesnosłowiańskiej ceramiki, fragmenty 
kamieni Żarnowych, kawałki połupanych kości zwierzęcych, fragmenty dwu
stronnego grzebienia /grupy II B / l  wg A.Chmielowskiej/, drobne wyroby 
z żelaza oraz metali kolorowych nieznanych dotychczas form, przede wszyst
kim ozdobne okucia i sprzączka do pasa typu wyrobów " zachodniogermańs - 
kich" z 2 połowy IV-1 połowy V w .n .e ., ustalające czas zasypania jamy na 
początki wczesnego średniowiecza.
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Badania prowadził zespół pod kierownictwem mgr 
Czesława Strzyżewskiego i prof.dr hab.Jana Żaka. 
Finansował IHKM PAN i UAM w Poznaniu. Pierwszy 
sezon badań. Osada z I w .p .n .e . - 11 w .n.e.

Stanowisko położone jest między drogą z Dębczyna do Białogardu a łą
kami nad Parsętą, oraz między Mogilicą a drogą polną z Rogowa do Dębczy
na. Wykopy założono głównie w domiemanej centralnej części osady, gdzie 
uchwycono warstwę kulturową miąższości 0,30 - 0,40 m, oraz odsłonięto 
większość obiektóe.

Łącznie na obszarze 265 m  ̂ odkryto 31 obiektów, w tym 1 chatę słu
pową, 1 piec gospodarczy, 13 palenisk, 12 jam, w tym 2 wielofunkcyjne oraz 
10 jam spaleniskowych, jak również 49 jam poslupowych i 1 słabo zaznaczo
ną plamę. Do ważnych zjtałezisk zaliczyć należy chatę słupową, częściowo 
wyekspłorowaną. Dotychczas uchwycono w jej części południowej trzy rzędy 
słupów w odstępach 2 m od siebie. W wypełnisku chaty znaleziono monetę 
brązową Antoniusa Piusa /138-161 n .e . / ,  2 zapinki żelazne z okresu wczes- 
norzymskiego, fragment podkładki kamiennej, fragmenty nieokreślonych przed
miotów żelaznych, liczne ułamki naczyń glinianych, w tym również z ornamen
tem meandrowym i powierzchnią często schropowaconą. Materiał zabytkowy 
pozwala określić chronologię obiektu na 1/11 w .n .e.

Tegoroczne badania umożliwiły zakreślenie hipotetyczne obszaru osady, 
wynoszącego 9 ha, jak również możliwość zaobserwowania zróżnicowania osa
dy na część produkcyjną i mieszkalną.

Badania będą kontynuowane.


