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dania eyetematyozne.

/ O O N P O B O E T ,  dtp. Brona, patrz średniowiecze
Pranoja

O Z A J B - V ó L K A, WKZ w Białymstoku
pow. Sisoiatyozs

Badania prowadziła mgr Krystyna Ohllmon, finansował WKZ 
w Białymstoku.

Praos miały charakter ratowniczy. Na omsntarzysku która 
tworzyła grupa 10 kurhanów, przebadano 9 grobów z ziemnymi 
nasypami órednlcy ok, 6 do ok.12 m i wyeokośoi od 0,3 do 1 m,
W nlektóryoh kurhanaoh występowały luźno kamienie niekiedy 
tworząc skupiska.

W, kurhanaoh występowały poohówki ciałopalne, bezpoplelnl- 
oowe. Spalone szczątki kostne zalegały na dawnej powlerzohnl 
terenu u podstawy nasypu. V kilku kurhanaoh znajdowały się 
ona wraz z węgielkami drzewnymi 1 ułamkami oeramlki pomiędzy 
kamieniami.

Materiał zabytkowy to gwóźdź żelazny 1 ułamek sztabki że
laznej, ułamki naozyź obtaozanyoh, zdobionyoh ornamentem fa- 
llstyoh lub poziomych linii. Kilka fragmentów naozyó nawiązuje 
kształtem do oeramlki z X-XI w. z obszarów nadbuaklch.

Dalsze badania grobów kurhanowych na omentarzyskaoh 
wozesnośrednlowlecznyoh Podlasia pozwolą sprsoyzowaó ohrono- 
logię 1 przynależność kulturową tej wyróżniaj4oej się i mało
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poznanej grupy stanowisk.

0 Z B L A D Ż V I 1 L Ki, patre średnlowleoze
pow. Góra

C Z B B S K, pow. Plaseosnó IHBM PAB

Badania prowadziła mgr Jadwiga Rauhut, finansował IHKU
BAB.

Tegoroczne badania, polegaj40# na odsłaniania dalszyoh 
partii fundamentów gotyckiej kaplioy zamkowej św.Piotra ujaw
niły nowe szozegóły. Zachowaną szczątkowo, na odolnku 3,30 m 
między dwoma przyporami, śolanę północną koćoioła (nr 9) two
rzyły oztery wpratwy głazów łąozonyoh zaprawą i gruzem. V ten 
aam epoaób wykonane zostały przypory, znajdująoe się po zew
nętrznej stronie murów. Odsłaniano także fundamenty óolany po
łudniowej. V odróżnieniu do poprzedniej, moono znlazoeonej, 
ściana południowa łąoznle z absydą nosi ślady olloowanla w 
górnej ozęóol. Poniżej olloowanie zalega kilka warstw kamieni 
przedzielonych warstwami gruzu 1 łąozonyoh zaprawą. Uwagę 
zwraoa duża różnica w głębokoóol stopy fundamentów na poszcze
gólnych odolnkach, wynlkająoa z ukształtowania terenu. Odsło
nięte partie fundamentów pozwalają obecnie na ustalenie wymia
rów kościoła. W przybliżeniu wynosiły one 20 x 10 m. Jak wyni
ka z dotychczasowych obserwacji wejście do kościoła (może 
dwupoziomowego ?) znajdowało się po stronie zaohodnlej. W na-


