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N O W O G A R D Z K A

patrz średniowieoze

pow. Nowogard

D0BR0P0Ł,

Muzeum Pomorza* Zaohodnisgo

pow. Kamiad Pomorski

w Szozaolnia

Badania prowadzili dr Władysław Pilipowiak 1 W.Garozydeki,
w okresie od dn* 4 do 30.IZ., finansowało Muzeum Pomorza Zaohodnlego i WKZ w Szozaolnia.

W b.r, kontynuowano rozpoozęts badania na osadzie otwar
tej atan.9. Odsłonięto 5,4 sra, nawiązująo do wykopu z 1966 r.
W trakoie badać natrafiono na 19 jam, 5 palenisk 1 1 piso.
Paleniska płaskie 1 lekko wklęsła o órednloy 1,20 x 1,00 m -

1,00 z 0,60 m wyłożona kamieniami, znlszozone w górnej ozęśol
orką. Głębokość palenisk 10 - 60 om. Jedno z niob dwuwarstwo
we, sięgaJąoe do głębokości 60 om. Jamy nieckowate o śred. 40 —
280 om. Głębokość jam 25 - 50 om.
Zawartość palenisk 1 jam to nlellozne ułamki neozyd
wczesnośredniowiecznyoh 1 z okr. rzymskiego. Nie zaobserwowa
no nawarstwiania się jednyoh na drugie. Na badanej osadzie
znaleziono 2 noże żel., fragm. obręozy żel. wiaderka, przęśllk
z wozesnego średniowieoza oraz fibulę brąz. z dwoma kapturka
mi z okr. rzymskiego.
Intsresująoo przedstawiają się dalsza odkryta jamy, któ
ry oh z przyozyn obiektywnyoh nie badano. Sześć ■ nioh o średn.
50 x 60 om zapiera grudki przepalonej gliny, a układ przest

rzenny sugeruj* występowania śladów chaty* W sąsiedztwie tego

210

~

znaleziska odkryto pieo oałkowioie zniezozony w górnej ozęśoi
0 średn« 2f40 x 1,80 o9 zaleająoy nieckowato w calcu do
głęb« 70 om« Pieo zawierał przepaloną do czerwonośol glinę,
nieliczne kamienie po^ne nie regularnie ułożone a na dnie
nieoki9 spaleniznę z węgielkami drzewnymi i popiołem o miąźszośoi do 20 om« W jamie pieoowleka znaleziono kilka ułamków
naczytf z okr* rzymskiego« Funkcji pieoa nie udało się narazie
ustalić« Osadę należałoby datować na okr«rzym« I - I I w«n«e«
1 okr« wozeenośredniowieczny H

- XII w« Planuje eię kontynua

cję badarf w roku przyszłym z uwagi na powiązanie osady z polami
uprawnymi (zagonami) badanymi w 1966 r«

OOEZTOiCO,

Konserwator Zabytków Archeo-

pow« Międzyohód

logicznych w Poznaniu

Badania prowadził dr Stanisław Jaanofz, w okresie 12-16«IV
finansował WKZ w Poznaniu«
Badania o oharakterze ratowniczym miały na oelu poznanie
rodzaju stanowiska przed jego ozęśoiowym zatopieniem w ńynl..u
8piętrżenia wody« Znaleziony tam poprzednio materiał w postaoi oeramiki wozesnóćrednlowiwoznej (1Х-Х w) oraz ukształtować
nie zewnętrzne przemawiały za epeojelnym przeznaczeniem tego
miejsca w przeszłości«
Wykonano dwa wąskie przekopy, zblegająoe się pod kątem
prostym w środku wyspy, trzy profile rowu otaczającego piaski
wlerzohołek wyspy 1 jedną odkrywkę na jej środku« Ha tej pod
stawie stwierdzono, że środek wyepy został oelowo wyrównany 1
otoczony rowem w kształcie nieregularnego ozworoboku i wykazy-

