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Średniowieczne (użytkowane XI-XIII), omentarżysko szkie

letowe znajduje się na akraju wysokiego brzegu doliny Warty, 
nu terenie dziułkl szkolnej* Odkryte zostało przypadkowe w 
1964 r., podozna kopania dołów pod fundamenty. Systematyczne 
praoe wykopaliskowe prowadzone eą od r. 1965.

W ozasle tegorocznych prao wyekeplorowano 18 grobów azkl»- 
1etowyoh z wyposażeniem (głównie noże - 14 azt i naozynia - 
5 azt). Wszystkie naozynia miały znaki garnoarakia, a jedno 
także odoiek oal koła garnoarakiego. Ciekawą formą wyróżniało, 
się gliniana flasza, o prawie dwustożkowym brzuśou 1 krótkiej, 
bardzo wąskiej szyjoe, zdobiona na oałej powierzohni dookolny- 
Bi żłobkami (grób 72). Na uwagę zasługuje również doskonale 
zachowany, niewielki toporek żelazny (grób 71).

W grobaoh wszystkie szkielety męskie miały głowy ułożona 
na waohód, kobleoa - na zaohód. Groby były pojedynoze, poza 
jednym (grób 72), w którym znaleziono dwa szkielety - jeden 
leżał wyprostowany, z głową skierowaną na zachód, koeoi zaś 
drugiego zsypane były we waohodnim kodou jamy grobowej, za 
stopami pierwszego.

Wykopaliska tegoroczne pozwoliły na ustalania zasięgu 
omantarzyaka.

B R Z E Z I B, pow. Trzebnioa Konserwator Zabytków Aroheo-
logioznych wa Wrooławiu

Badania prowadził mgr Tadeusz Kaletyn, finansował WKZ 
we Wrooławiu.

Wczesnośredniowieczna osada w Brzeziu leży w zachodniej
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ozęśol środkowego odoinka pradoliny Baryozy, na niewielkim\wzniesienia, w odległośol ok« 1 ka na waohód od wei. V oelu 
aśoićlenia ohronologii oraz wyznaozenla zasięga osady założo
no ta dwa wykopy oraz 8 sondaży« Ogółem przebadano do oaloa po- 
wierzohnlę około 1,2 ara* Odkryto i wyeksplorowano 6 obiektów 
nleruohomyoh, w tym jedną dożą półziemiankę, w poziomie o zary
sie prostokątnym 1 wymiaraoh 4,30 z 2,50 m« Wypełnlako jej za
legało w oalou, do głębokoóol 1,00 bu V pólnoono-zachodniej 
ozęśol obiektu znajdowało się palenisko.

Obiekty nleruohome zalegały w piaszczystym oalou, bezpo
średnio pod warstwą orną, na głębokośol około 0,30 m i były 
znacznie zniszozone orką« Na podstawie przeprowadzonych badać 
przypuszoza się, że omawiana osada zajmuje powierzohnlę około 
2 ha« Wśród* zabytków ruohomyoh - poza jednym nożem żelaznym 
dominowała oeramika. W oparoiu o dość jednolity jej oharak- 
ter można datować osadę na Zl/UI w«

W zaohodniej ozęśąl osady odkryto kilkadziesiąt, fragmentów 
żużla żelaznego, który zalegał luźno w warstwie ornej« Przy- 
puszozać można, że znajdowało się tu stanowisko hutnicze.

1 I 0 B 0 TO, pow« Uilloz patrz brąz

0 1 B T I I A, pow« Chojna Muzeum w Oedyni
«

Badacie prowadzili dr Władysław Pilipowiek 1 H.Mellnows- 
*ka w okresie od dn. 7.do dn. 25«1«, finansowało Muzeum Pomorza 
Zaoh. w 8zozecinie.


