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strukcja naziemna składająca się z 6 słupów /?/. W wypeł- 
niskach obiektów stwierdzono materiał ceramiczny, który na 
podstawie cech techno-morfologicznych można zaliczyć w prze
wadze do VIII-1 pol.VIII wieku. Półziemianka - obiekt 665 - 
zasługuje na szczególną uwagę ze względu na inwentarz, tzn. 
fr.ceramiki typu Dziedzice /kilka z płytką ornamentyką nie
regularnie falisty/, brązowy wisiorek o kształcie gruszko- 
watym /?/, 2 przęsliki gliniane, 1 osełka. Wymienione obiekt 
wstępnie datować można na VII-VII/VIII w,, dla przemian 
technologicznych ceramiki w ramach typu Dziedzice ma walor 
chronologiczny przemian stylistycznych ceramiki z najwcześ
niejszych faz wczesnego średniowiecza.

Materiały znajdują się w Instytucie Prahistorii UAM w Poznaniu,·
Badania będą kontynuowane.

DgBCZYNO  ̂ Uniwersytet Im. Adama
woj.koszalińskie Mickiewicza w Poznaniu
Stanowisko 38 Instytut Prahistorii

Badania prowadzili: mgr Andrzej
Sikorski i B.Walkiewicz. Finanso
wał UAM w Poznaniu. Pierwszy se
zon badań. Osada wczesnośrednio
wieczna VI /?/ - IX /?/ w.

Rozpoczęto prace na znanym z archiwaliów obiekcie 
wczesnośredniowiecznym w rejonie rzeki Mo^ilicy /lewy dopływ 
Parsęty/. Stanowisko zlokalizowano u podnoża i w dolnej 
części długiego stoku rozległego wyniesienia, opadającego 
w kierunku wschodnim, bezpośrednio nad szeroką strefą zale
wową rzeki Mogilicy. 2Zbadano powierzchnię ok. 85 m rejestrując 38 
obiektów, w tym: 2 póiziemianki, 8 palenisk, 2 bruki kamien
ne o konstrukcji zwartej, wielowarstwowej ze^średnich i du
żych kamieni polnych, 3 jamy gospodarcze oraz 23 jamy posłu- 
powe /w tym 8 tworzą naziemną konstrukcje słupową o powierz
chni użytkowej ok. 4 , 2 - pozostałe bez kontekstu/,

V/ wypełniakach obiektów stwierdzono wyłącznie ma
teriał ceramiczny, który po wstępnej analizie w zakresie 
technologii i elementów mikromorfologlcznych zaliczono do 
tzw.typu Dziedzice - 5 obiektów /w tym 1 półziemianka/ - 
faza I wg W.Łosińskiego oraz typu Kędrzyno /odm.II/ i Szcze
cin /odm,III,IV war.l/ - faza Ila-IIb/III.

Materiał znajduje się w magazynach Instytutu Pra
historii UAM w Poznaniu. 4

Badania będą kontynuowane.
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Badania prowadziła mgr Krystyna 
Bieńkowska. Finansował WKZ w 
Białymstoku. Pierwszy aezon badań. 
Kurhan wczesnośredniowieczny.

Kurhan położony jest na polu ornym Marii Czyryndy, 
w odległości 174 m na południe od drogi Sieraiatycze-Drohl- 
czyn i 20 m na wschód od drogi polnej prowadzącej od drogi 
Siemiatycze“Drohiczyn w kierunku Bugu i zabudowań M.Czyryn
dy.

Nasyp kurhanu w 3/4 zoatał zniwelowany przed laty 
przez wybieranie kamieni i piasku, w miarę nie naruszona 
pozostała tylko południowo-zachodnia część nasypu. Pierwot
na średnica kurhanu wynosiła ca 1 ÿ m, a wysokość ca 2 m.
Miał on ziemno-kamienną konstrukcję nasypu.
Materiał zabytkowy to kilkadziesiąt drobnych ułamków cera
miki, wśród nich kilka z naczyń toczonych - współczesnych 
i kilka z okresu starożytnego pozostałe zaś pochodzą z na
czyń obtaczanych grubo-i średnio/ściennych, wykonanych z 
gliny o domieszce grubo- i srednioziamistej, bez ornamen
tu. V/ nasypie znaleziono kilka ułamków palonych kości.

Na podstawie znalezionego materiału badany kur
han należy zaliczyć do grupy kurhanów wczesnośredniowiecz
nych z pochówkiem ciałopalnym. I

Materiały znajdują się w Muzeum Okręgowym w Bia
łymstoku.

Badania nie będą kontynuowane.
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Badania prowadzili doc.dr hab.Ma
ciej Henneberg, mgr mgr Jacek 
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Zakończono prace wykopaliskowe na wczesnośrednio
wiecznym cmentarzysku szkieletowym. Przebadano obszar o po
wierzchni 987 m2, położony wokół drewnianej kapliczki na
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