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poszczególne obiekty określono jakoi
a/ grodziska wozeanośrednlowleozne - 17« Brzeźno - 3, etan, 

1 - 3| Galowo, Godzlmlerz, Grąbozyn, Grzmiąoa, Jeleź, etan, 1, 
Llezkowo etan, 1, Boslbądy etan, 2, Ostrowąsy,, Bakowo, 81kory 
atan, 3, Sitno, Stare Koprzywno, Stare lierzohowo, filoze Łaski, 

b/ domniemane grodziska wozeenośredniowleozne - 9« JeletJ 
atan*2, Łlszkowo - 2t atan, 2a, 2o, Sikory atan,2, Ssoseolnek 
stan, 2,

o/ osady wozesnośrsdnlowleozne - 3» Barwioe aten.l, 8zozscl 
nek atan, 1, Irzeaieka,

d/ grodziska późnośredniowieczne - 4, Barwioe atan, 3, 
Łomozewo, Nosibądy atan, 1, Wierzohowo atan, 1,

e/ domniemane grodziska późnośredniowieczne - 3, Piasecz
no - 2, atan.l, atan, 2, Wierzohowo atan,4,

f/ obiekty skreślone a rejestru grodzisk a pozoatałośolaml 
osadnictwa późnośrednlowleoanego-1, Unlemlno.

g/ obiekty skreślone z rejestru grodzisk bez pozostałośol 
osadnlotwa - 3, Bolegorzyn, Bugno, Chwalimie,

h/ obiekty bez lokallzaojl nie zidentyfikowane w terenie 
- 3, "Grabów” - brak nazwy polskiej, Uleszałkl, Stary Chwalln, 

Ponadto na zapleozu grodzisk odkryto 39 stanowisk otwar
ty oh, w większośoi wczesnośredniowiecznyoh.

S W I B I U B I B  , Zakład Archeologii Wlelkopol-
pow, Kołobrzeg ski 1 Pomorza IHKM PAS

Badania prowadził dr, Władysław Łosifski, finansował IHJOl
PAS.
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Badania o oharakterze eystematyoznyoh prao wykopaliekowyoh 
prowadzone były w ramaoh badań nad wczesnośredniowiecznym zes
połem osadnlozym w Swielublu 1 Bardaoh. W roku bieżącym objęłyt 
omantarzyaku kurhanowe, akładająoe eię z powyżej 100 mogił, da
towane Importami akandynaweklml 1 oaramlką na IX w.n.e..

Przebadano 9 kurhanów* Ity stąpiły wyłącznie groby ciałopal
na w postaci plam apalanlzny górą kopulaato ukształtowanych, 
uaytuowanyoh w centralnych ozęśolaoh mogił, na poziomie plerw- 
azym. Czasami koćol składano obok plam spalenizny bądź w jamie, 
bądź w naczyniu.

Inwentarz i Brązowe fibule skandynawskiet 2 iółwiowate, 1 
- trójramlenna, paciorki szklane, z kamieni półazlaohetnyoh, 
przęćlikl gliniane, przedmioty żelazne m.in, okucie, gwoździe 
1 nity. Ceramika wykonans na kola i ręcznie lepiona, ornamento
wana 1 pozbawiona zdobniotwa.

Badania wekazują na daleko zaawansowany proces polsryzaojl 
w strukturze epołeoznej grupy użytkująoej cmentarzysko. Groby 
ubóższa rozmieszozone aą raczej na peryferlaoh badanej ozęśol. 
Cmentarzysko wiązać należy z młodszą fazą zasiedlenia grodu 
w Bardaoh, punktu oentralnego badanej komórki osadniczej.

Cmentarzysko to jeat pierwszym ayatematyoznle badanym sta
nowiskiem tego typu o tak wozeensj metryoe na Pomorzu Zaohodnls.
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