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Polsko-niemiecki projekt Frühe Slawen im Odermündungsgebiet –
zur Siedlungsgeschichte des Pyritzer Landes (Polen)
vom 6. bis 9. Jahrhundert (Wcześni Słowianie u ujścia Odry –
Historia osadnicza Ziemi Pyrzyckiej od 6. do 9. w. n.e.)
W maju 2009 roku prof. dr hab. Friedrich Lüth, dyrektor Römisch-Germanische
Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts z siedzibą we Frankfurcie n.
Menem, zwrócił się do Działu Archeologii MNS z propozycją wspólnej realizacji projektu badawczego o nazwie Frühe Slawen im Odermündungsgebiet –
zur Siedlungsgeschichte des Pyritzer Landes (Polen) vom 6. bis 9. Jahrhundert”
(Wcześni Słowianie u ujścia Odry – Historia osadnicza Ziemi Pyrzyckiej od 6. do
9. w. n.e.). Propozycja ta spotkała się z dużym zainteresowaniem strony polskiej. Jako osoby odpowiedzialne za jego realizację wyznaczono dr. Sebastiana
Messala (RGK) i dr. Bartłomieja Rogalskiego (MNS). Projekt podzielono
wstępnie na trzy zasadnicze etapy:
1. Kwerenda archiwalna, źródłowa i prospekcje terenowe;
2. Badania wykopaliskowe na wskazanych stanowiskach typu Derczewo,
Dziedzice;
3. Synteza wyników badań w postaci opracowania monograficznego.
W lutym i marcu 2010 roku zrealizowano etap 1. Kwerenda archiwalna
pozwoliła wskazać następujące, potencjalnie atrakcyjne do badań wykopaliskowych stanowiska:
- Dziedzice, pow. Myślibórz, stan. 4 (AZP 39-10/50);
- Strąpie, pow. Myślibórz, stan. 4 (AZP 39-11/2);
- Moskorzyn, pow. Stargard Szczeciński, stan. 16 (AZP 35-10/40);
- Dobropole Pyrzyckie, pow. Stargard Szczeciński, stan. 10 i 12 (AZP 36-12/
85 i 82)
- Suchań, pow. Stargard Szczeciński, stan. 18 (AZP 33-13/32);
- Derczewo, pow. Myślibórz, stan. 3 (AZP 39-08/4).
W marcu 2010 roku stanowiska te objęto badaniami geofizycznymi oraz
powierzchniowymi, w wyniku których do badań wykopaliskowych wskazano
stan. 12 w Dobropolu. Badania wykopaliskowe przeprowadzono tam w okresie 15 sierpnia – 16 września 2010 roku. W ich wyniku przebadano 5,25 ara
powierzchni osady, odsłaniając 38 obiektów archeologicznych, z których 37
wiązało się z oczekiwaną osadą wczesnośredniowieczną.
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Prace terenowe w Dobropolu, stan. 12, realizowane były jako polsko-niemieckie praktyki terenowe oraz wolontariat dla studentów archeologii
uniwersytetów w Szczecinie i w Mainz. Aspekt integracji środowisk akademickich Polski i Niemiec traktowano jako równie istotny jak sam cel merytoryczny badań. Stąd poza pracą na wykopie organizowano także prospekcje
terenowe oraz zajęcia z zakresu muzealnictwa dla studentów z Polski i Niemiec. Projekt będzie kontynuowany w latach 2011 i 2012.
Bartłomiej Rogalski

480

