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Materiał nie zmienia zasadniczo chronologii stanowiska, która zawiera alę w fazach a^-C^
okresu rzymskiego.
Materiały znajdują się w Muzeum w Tomaszowie Kaz.
Badania będą kontynuowane.

DÇBCZYWO
woj. koszalińskie
Stanowisko 53

Uniwersytet b«. M a m a Mickiewicza
w Poznaniu
Instytut Prahistorii
Badania prowadzili! mgr Andrzej Sikorski i Maria Mickie
wicz* Finansował U W w Poznaniu. Czwarty sezon badawczy.
Stanowisko wielokulturowe. Elementy kultur pucharów lej
kowatych 1 amfor kulIrtych, osada: ludności kultury zachodntołużyckiej kultury pomorskiej /7/, kultury oksyw
skiej f kultury wielbarsklej, e l m n t y grupy dębczyńskiej
РОД, osada wczesnośredniowieczne VII /7/ - VIIΙ/ΓΧ w.
Cmentarzysko г H T £ t H - ХГГГ w.

„ Badania kontynuowano v centralnym sektorze obiektu oraz w kierunku zachodnim i północnym i
2
rozkopano powierzchnię 3Û5 m .
Ogólnie wszystkie tzw. stałe obiekty archeologiczne podzielić można nai /a/ obieaty związa
ne z funkcjonować ima m e n tar rysica * 6 grobów, 2 drewniane konstrukcje naziemne /v zarysie zbliżone
do kwadratu/ — ogrodzenie orąz 10 jam bezpośrednio zalegających w pobliżu jam grobowych; /b/ obiekty
łączone z pozostałościami obozowisk i/lub osad, egzystujących przed założeniem cmentarzyska - w su
mie 60,
Osada
Znaleziska zaliczyć można Óo 7 jednostek kulturowych. Elementy kultury pucharĆw lejkowatych,
kultury zaehodniołużyckieJ,kultury ■ pomorskiej, grupy dębozydsklej późnego okresu rzymskiego, kul
tury wczesnego i późnego średniowiecza poświadczone zostały wyłącznie przez inwentarz ceramiczny,
natomiast pozostałości obiektów I serie ceramiczne zaliczane do kultury oksywskiej 1 kultury wiel*
barskiej - zarejestrowano w zagęszczeniu północnym 1 zachodnim sektorze stanowiska, Brak zwartych
obiektów, zniszczenie kilku obiektów przez w kopy jam grobowych oraz pewne przemieszczenia mechaniczne
- szczególnie fragmentów ceramiki - utrudniają interpretację 1 rekonstrukcję osadnictwa.
cmentarzysko
Zarejestrowano następne € grobów szkieletowych. Groby podzielić można na dwie grupy; I/ - gro
by szkieletowe z .naturalnym układem kostnym /obiekty 16, 19, 20, 21/ 1 11/ » grób z anormalnym ukła
dem anatomicznym szkieletu /obiekt 19/. Wszystkie groby zawierały kości osobników dojrzałych. W gru
pie I stwierdzono następujące elementy wyposażenia; /1/ monety /połówki krzyżówek, denary pomorskie/;
(2/ noż żelazny w skórzanej pochewce ozdobionej brązowym okuciemj /3/ osełka. 2 groby z tej grupy by
ły bez wyposażenia. W grupie U , gdzie rozposnano nienaturalne zaleganie czaszki na części ciemienio
wej, zawierał; /1/ połówkę krzyżówki oraz w specjalnym pojemniku parcianym /2/ nóż żelazny w skórza
nej pochewce z brązowym okuciem i /3/ fragmenty krzesiwa. Grób 19 - a wtęc z grupy II - i grób 19
bezpośrednio przylegały do siebie, z tym, ie ten ostatni był *dostawiony*, czyli był późnie jzzy. Doo
koła wymienionych jam grobowych zbudowana
ratu,

.zostało drewniane ogrodzenie, w zarysie zbliżone do kwad

Można uważać, że zbadano jedynie wschodnią peryferię nekropolii dębczyitekiej.
Materiały z badań przechowywane są w Instytucie Prahistorii или w Poznaniu.
badaniz będą kontynuowane.

