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Konserwator Zabytków 
Archeologie znych 
w Koszalinie

Badania prowadził dr Ryszard Wołągiewicz. 
Finansował WIZ w Koszalinie. Drugi sezon 
badań. Cmentarzysko kultury wielbarskiej ty
pu Odry-Węsiory. Okres wpływów rzymskich.

Badania koncentrowane były wokół najbardziej zagrożonych obiek
tów - kręgów głazów rozstawionych, kurhanów i bruków kamiennych. Po 
rozkopaniu i rekonstrukcji kręgu nr 11 oraz rozpoznaniu obecności gro
bów płaskich na cmentarzysku w 1974 r . , zbadano 1 zrekonstruowano 
krąg nr I , kurhan nr 5 oraz bruk kamienny nr 1.

Krąg nr 1 posiadał bliźniaczo podobne rozmiary - 37,5 m średni
cy zewnętrznej 1 36 m średnicy w kolisku. To ostatnie było dość płaskie, 
piaszczyste 1 nie zabrukowane. Otaczał je krąg głazów stojących w regu
larnych odstępach. Głazy były ciasno obłożone kamieniami, lecz w prze
ciwieństwie do kręgu nr 11 nie były połączone wieńcem polnych kamieni. 
Prawie pośrodku kręgu znajdowała się pojedyńcza stela kamienna. We 
wnętrzu kręgu nie stwierdzono obecności grobu, natomiast odkiyto 3 in
ne obiekty. Dwa z nich stanowiły położone na północnym obwodzie kręgu 
stosy ciałopalne, które po wypaleniu rytualnie zarzucono kamieniami. W 
ich poptelisku znajdowały się kości ciałopalne, trzeci obiekt stanowił 
trójkątny bruczek położony w południowej części koliska. Najprawdopo
dobniej w obrębie kręgu nr 11 dokonano jedynie ceremonii spalenia zwłok, 
lecz nie dopełniono jej aktem pochowania szczątków zamarłych. Bruczek 
zapewne spełniał funkcje rytualne.

Kurhan nr 5 posiadał niski kopczyk ziemny, u podstawy którego za
legał bruk otoczony nieznacznie oddalozym wieńcem kamieni. Pośrodku 
znajdowała się obwarowana kamieniami prostokątna jama grobowa, w któ
rej szkielet nie zachował się. Układ zabytków wskazuje, że zmarłego 
ułożono głową na północ /późna zapinka oczkowa, fragment sprzączki, 
szklany paciorek melonowaty - faza B2/.

Bruk kamienny nr 1 posiadał kształt zbliżony do trójkąta i zawierał 
nikłe ślady kości ciałopalnych.

Badania będą kontynuowane.
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