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3WIATBIKI, pow. Wrooław 
Stanowisko 3

Katedra Archeologii 

Uniwersytetu Wrocławskiego

Badania prowadslły dr Barbara Oserska 1 mgr 
Alicja Balowa, finansował Uniwersytet Wroc
ławski. Drugi seson badań. Osada wczesnośred- 
nlowlecsna /III-IIII w./ i wpływów rsymsklohi 
ślady osadnlotwa s okresu lateńskiego»

Praoe wykopaliskowe były kontynuacje badań prowadzonych w 
1957 r.

Stanowisko położone Jest na półnoeny waohód od wsi Świąt
niki, na niewielkim wzniesieniu w odległośol ok. 1000 m na wach. 
od szosy prowadsąoej z Sobótki do Jordanowa 1 ok. 300 n na płn. 
od strumyka przepływaJąoego przez wieś. W  br. badania prowadzo
no w odległośol ok. 2 m w kierunku zachodnim od brzegu piaskowni, 
nawiązując do terenu badań z roku 1957. Powierzohnia wykopów wy
nosiła 2 ary. Odkryto na nim 6 jam. Jedno palenisko oraz ślady 
23 słupów. Zawartość kulturową Jam stanowiła głównie oeramlka 
wczesnośredniowieczna, charakterystyczna dla X1I-XIII w. oraz 
fragmenty naczyń kultury przeworskiej od póśnego okresu lateń
skiego po okres wpływów rzymskioh. Próbą określenia funkejl jam 
1 słupów można bądzie podjąć przy pełnym opraoowaniu wyników ba
dań.

Ba podstawie prao przeprowadzonych w 19?7 1 w roku bleżąoym 
można stwierdzić, że osada wczesnośredniowieczna nawarstwiła slą 
na obiekty wcześniejsze, pochodzące z okresów wyżej wymienionych.

Z uwagi na to, lż badana osada została najprawdopodobniej 
w znacznym stopniu znlszozona w trakcie eksploatacji plasku, a 
odsłonięta część Jest raczej peryferią osady, nie przewiduje się



-  309 -

tu dalszych badań.

SWDŁLUBIE, pow.Kołobrzeg 
Stanowieko 2

Zakład Archeologii Wielkopol
ski 1 Pomorza IHKM PAW 
w Poznaniu

Badania prowadził dr W. Łoelńskl. finansował 
1HKM PAW* Czwarty sezon badań. Cmentarzysko 
wczesnośredniowieczne /IX w./.

Cmentarzysko składa się z powyżej 100 mogił. Zajmuje dwa wy
dłużone grzbiety wysoczyzny moreny dennej. Położone jeet w są
siedztwie dwóoh grodzisk wczesnośredniowiecznych /Bardy, pow. Ko
łobrzeg, VII-IX/X w.| Swlelubie, pow.Kołobrzeg, Z w./, przebada
ny oh w poprzednich sezonach wykopaliskowych.

W roku bieżącym badaniami objęto 8 kurhanów /nr 10, lOa, 19, 
20, 24, 29, 30, 33/« Poniżej naeypów zalegały groby elałopalne z 
resztkami stosu w postaci plam intensywnej epalenlsny z materiałem 
kostnym 1 inwentarzem a »bykowym. V niektórych moglłaoh wystąpiły 
także pochówki ciałopalne wkopane w nasypy. U podnóża jednej z mo
gił odkryto grób szkieletowy. Wyposażenie grobowe: ułamek monety 
arabeklej /750-800 r./, przepalony paciorek szklany, liczne przed
mioty żelazne oraz fragmenty naczyń glinianyoh.

Tegoroczne badania dostarczyły dalszyoh olekawyoh danych do 
zagadnienia obrządku pogrzebowego w starszych fazaoh wozesnego 
średniowiecza na Pomorzu Zachodnim. Plastyczniej rysuje się również 
kwestia struktury społecznej Mieszkańców grodu w Bardach, położone
go w sąsiedztwie cmentarzyska.


