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g i śolnnno, ntmonlono, bołty  do baony, gwośdnlo bowolnblo, noś# l tp ?  
Chronologię lob nośno odnlodd do cnoodw drodnlowlocnnyoh, głdwnlo do 
TTTT.TTy v? W dwdoh wykop#oh n#trafiono tobśo n# womtwę baltarow ą # 
obmnn mynnblogo, nowiom jąo ą  frognnnty dn^roh gmbodolonayoh n oo^d  
nonobowyoh?

WHHCSZbw Pmoownin Arohoologlonno-Xonnorwo-
tombn PjP? PXX Oddnloł w Womnowlo

Podani# prowodnlł ngr Nmynntof Nowld- 
ob i? Plnonnowoł WXI w bodni? Plorwnny 
nonon bodnd? Zonob dro^lowloonny 1 no- 
wośytay /XIV-XIX w t/;

Colon bodnd było odnolonlonlo dloddw nonbn n XIV wloba obrytych 
pod XH^wioonną nnbndową, n btdroj ponontoły m iny? Pmod nołośonion 
wybopdw bodowoapch pmoprowodnono norię wlorood /oo 50 tb / ?  N ojloploj 
noohowono obonoło nlę onędd pdłnoono-noohodnlo tomnn nonba? Pononto
ły obnnor no nbntob nlwoloojl wybonoł nląśonodd womtwy baltarowoj
00 0,15 n?

nybop Pr 1 nlo^llnowono wo wnobodnloj onędol nonbn, gdnlo onnj- 
da ją  nlę m iny n XH w? Pmoo w tyn wyboplo polognło no odgmnowywonln 
dwdoh ponlonnonod plwnlonayoh, śbodowonyoh n bonlonnngo fnndnnontn
1 ooglonyoh nbloplod^ Pandonont pochodni przypanncnolnlo n XVII-XVIII 
wloba, nntonlnot nar ooglony n wlobn XIX.' Pandonont plwnloy ponodowlo- 
ny był v pionka bon śodnyoh dloddw wcnodalo^nnogo onodalotwo. Znolo- 
nlono pmoalonnony notorloł nobytbowy pdśnośrodnlowloonny 1 nowośytay 
n prnowogą prno^Płlotdn n XIX 1 XX w;

Wybop Nr 2 wybonoł pod worntwonl nonypowynl lntnlonlo womtwy 
baltarowoj n XIV 1 XV w? nowlorojąooj pmopoloną polopę, frognonty 
prnopolonyob co g lo ł, węglo drnownn 1 Inno 1 lenno diody opolonlnny?Znn- 
lonlono to dnśo ałonbdw nocnyd nolośąoyoh do tnw? oom nlbl b lo ło j ,  
boflo  gombowo, ścinano gwośdnlo, nntoby, obaolo Itp ? Są to poaootołod- 
c l  po nnlonononyn nonbn nołośoayn no pocnątbn XIV wloba pmon rdd Wio- 
moadw! Po nobodononla bodod nndnorowono pmoo nlonno pmy odnłonlonlo 
nar^ł naojdająo pmonlonnopy notorloł nobytbowy n pmowogą ooronibl 
^ l o ł o j * ;
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