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8pośród przedmiotów metalowych najozęśclej' spotyka się 
gwoździe żelazne 1 fragmenty okoć. Do olskawszyoh znalezisk na
leży zaliczyć dość liozne groty bełtów do kuszy, miedziany trz^ 
wlk do pochewki od noże, nóż żelazny z miedzianym okuciem 1 dwa 
prostokątne krzesiwa.

Z lnnyoh zabytków na uwagę zasługują monety /12 sztuk/, 
osełka piaskowcowa w formie walea, z otworem do zawieszania 1 
dwustożkpwy gliniany przęśllk.

W żadnej ozęści wykopu nie osiągnięto oaloa. Prace wykopa
liskowe na tym stanowisku będą kontunowane w lataoh przyszłyoh.

8JLLWY DU2B, pow . 8iemlatyoze Konserwator Zabytków
Aroheologloznych 
w Białymstoku

Badapla prowadził mgr Jan Jaskanis. Finansował WKZ 
w Białymstoku. Pierwszy sezon badań. Osada wczesno
średniowieczna /XII/XIII - XIII w./.

Kilkudniowe praoe miały charakter ratownloso-zabezpleosają- 
oy 1 dotybzyły osady wozesnośrednlowleoznej z XII/XIII - XIII 
wieku, położonej w północnej ozęśoi wsi na rozległym pagórku, 
przy szosie z Siemiatycz do Ciechanowom. Wschodni skraj osady 
nlszozony był eksploataoją żwiru. Zbadano około 25 m • na któ
ry oh odsłonięto zarysy eześoiu jam.Jedna z nich wyłożona pole
pą zawierała szare i sypkie epoplelałe wypełnlsko. Inne wypeł
nione były czarną, przesyooną szozątkami organloznyml ziemią 
lub ziemią o zabarwieniu niewiele różnląeym się od oaloa. Zwra- 
oa uwagę nikła ilość oeramiki w tych zespołaoh, podozas gdy w
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znaleziskach ludnych reprezentowane jest one dość pokaźnie, 
turowo materiał nawiązuje do form oeramiki mazowieckiej.

SŁAWKO - powiat Katedra Archeologii PrądzieJowe J
i Wczesnośredniowiecznej Uniwer
sytetu im. Adama Miokiewiosa w
Poznaniu

Badania prowadzilit dr Jarzy Olozak i dr Kazi
mierz Biuohnlńskl przy współudziale mgr Franol- 
szka Łaohowloza i mgr Mateusza Lastowleoklego. 
Finansował WKZ w Koszalinie. Osny sezon badań. 
Orodsiska wczesnośredniowieczne i średniowleozne.

Charakter badańi Arobeologlozna weryflkaoja grodzisk /ba
dania powierzohnlowe* sondaż*, pełna dokumentaoja rysunkowa* 
fotografiozna 1 opisowa/ 1 powierzohnlowe penetraoja lob naj
bliższego sapleoza.

Na podstawie danyoh z literatury przedmiotu, arohlwdw mu
zealnych i informacji miejscowych badaczy do prac weryflkaoyj- 
nych zakwalifikowano 23 obiekty uznawane. Jako grodziska. W 
wyniku przeprowadzonyob badań poszczególne obiekty określono 
jakot

a/ grodziska wczesnośredniowieosnei 1. Kopań ^etsn. 1/.
2. Ostrowiec /stan. 6/* 3« Polanów /stan. 10/, 4. Sławsko /etan. 
5/* 5* Wrześnica /stan. 7/, 6. Sydowo /stan. 10/, 7. Źydowo - 
Kopań iec /etan. 9/.

b/ dornienane grodziska wezasnodredniowleosnat 1. Darłowo- 
Zamek /atan. nieokreślone/, 2. Klemioa /stai.. 12/, 3* Polanów


