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- 249 njjml pozwał» wiązać Jego zniezozenl« z wojną polako-krzyżaoką w
Badania będą kontynuowane;
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Badania prowadzili prof.dr hab,Andrzej Malinow
ski, doo.dr hab*Tadeusz Malinowski /kierownicy
badań/ i dr Franciszek Rożnowski, Finansował
Zakład Antropologii UAM, ponadto pracowali spo
łecznie członkowie obozu naukowego Akademii Me
dycznej w Szczecinie, Drugi sezon badań. Cmen
tarzysko średniowieczne, ślady osadnictwa staro·
tybnego /m.In;kultury amfor kulistych/, wczesno
średniowiecznego’1 późnośredniowiecznego!1
Stanowisko jest położone na górze "Rowokół", najwyższym wz
niesieniu w okolicy /115 в прщ/. Pierwsze badania na tym stanowi
sku prowadziło Muzeum Pomorza Zachodniego /obecnie Muzeum Narodo
we/ w Szczecinie w 1962 r; Prace wykopaliskowe sezonu 1977 obję
ły obszar 87,5 m2 usytuowany w północno-wschodniej części stano
wiska,
V trakcie badan stwierdzono, te zasadnicze nawarstwienie
stanowiska, to rumowisko budowli ceglanej; Jego bardzo istotnym
składnikiem były fragmenty cegły oraz ułamki innej ceramiki bu
dowlanej /zwłaszcza dachówek/» Występowały tam też liczne kute
gwoździe żelazne oraz ułamki szkła, przypuszczalnie z naczyń oraz
szyb, względnie witraży* W obrębie tego rumowiska, na wtórnym
złożu, znajdowano zabytki pochodzące sprzed okresu zniszczenia
budynku ceglanego, m;in· ułamki naczyń 1 przedmioty krzemienne
kultury amfor kulistych, wozesnośrednlowieozne ułamki naozyń oraz
XV-wieczne monety;
Poniżej rumowiska odkryto 9 grobów szkieletowych, które były
wkopane w calec; Najczęściej pochówkom nie towarzyszyły żadne za
bytki, V jednym groble natrafiono na szpilkę miedzianą lub brą
zową oraz 2 kłódki pierwotnie zawinięte w tkaninę, oraz na denar
pomorski z XV w; Inny grób zawierał denar słupski z około 1420 r;
Monety te są wyznacznikami chronologicznymi dla cmentarzyska;
Ma przebadanym terenie nie uchwyoono natomiäst nawarstwień względ
ni* obiektów nieruchomych pochodząoyoh z wcześniejszych okresów,
poświadczonych luźnymi znaleziskami na wtórnym złożu;
Materiały czasowo znajdują się w Zakładzie Biologii /antro
pologiczne/ 1 w Zakładzie Historii /archeologiczne/ WSP w Słupskm1

