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Liozne élady spalenizny, spra*oim я ogniu g lin a  esoseeólnle 
w badanyob partiach wału, я■kasują паргвуояупе sagł&dy grodu, 
która n astąp iła  sapami· na pruełomle 111 1 X III «leku . *  ok- 
r « « l ·  in ten sy fik ao jl najasdów pruskich na tereny siemi cheł
m ińskiej.

Badania będą kontynuowane.
M ateriały słoftone aą « Museum « Orudslądzu.
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WYŁAZŁÓW FP Pracownie Konserwacji Zabyt-
woj.sieradzkie ków Pracownia Badawcza Arohaolo-
Stanowieko 7a i 7b gioano-Konserwatorska

Oddział w Poznaniu

Badania prowadził mgr Marek Сwetaoh.Finansowa
ła Okręgowa Dyrekoja Qoepodarki Wodnej w Posna- niu* Drugi aeson badań. Osady eeaonowe i okre
su woEeenoérednlowiecxnego /fasy В 1 0/.

Prвеbadano 34 ary odkrywaj ąo 145 obiektów archeologicznych. Wdród niob dominują paleniska oraz obiekty typu gospodaroeego /Jaoy zasobowe, pieoe, wędzarnia, studnia/.
W centralnej partii atanowlaka 7a odkryto élady zagrody dla by
dła.

Zbiory znajdują eię w Praoownl Konserwacji Zabytków Oddalał Poznań.
Prace wykopaliskowe zakończono.

ZAKBZKW, «.Tarta woj.sieradzki· Stanowleko 11
patrzokrea lateński

ZŁOTÓW 
woj.pilski· 
Stanowisko 3

Museum Okręgowe w Koszalinie

Badania prowadzili mgr Ignacy Skrzypek /autor sprawozdania/ 1 mgr Henryk Janooha*Plnansowa- ło Museum Okręgowe w Pile poprzeć Koszaliń
skie Towarzystwo 3połeozno-Kulturalne.Trseoi 
sezon badań. Oeada wozeenoćredniowieoaaa i tfrednlowleoona oras zamek średniowieczny.

Badan· stanowisko, położone Jeat w północno-zachodniej esę<-



oi alaata, prsjr południowy« bn«pi Jaalora Łłotowwkiego, około 100 η na MOhód od kotoloła parafialnego. Stanowisko okrad- lon· J*at potooml· Jako "«p»pa мпко··*«
Prao« wykopaliskowa konoantrowałjr elf główni· · oat^ol p4łnooao-«aobodai«j atanowlaka. Ealo*ani«a tegor<K>Bayob prao 

Było uofcwyoaal· saryau fonda— at 4w »— ku dredalow lżonego. 
Poatmoaiaaia bedawce« loetałf * aa«4ol *r*ali»owaaa· tfotaflr- oooo frag— nt auzu fwodaaantowaco od strony a«ohc£ai*J»po 
wwohodaiej atroala fimdaaantdw-oudr wyoinak dai«d«l4aa bruko
wanego. Ponadto odałoolfto doskonała aaofaowan· unooniaiii* 
dramlan« tarasu wykonana prsed budową aaaku. Bpi to rodaaj 
kooatrukeii aaaotuiloow· j t składająoaj il| s du4yoh obcioea*Sob balak paaowaarob pod kat·« aroatn, ponlÿday którymi ijano ploeowe pala wcmooaloao dodatkoro praad roawarolaa 
kamaalaMi.

KacetmikeJ· aaakow· pro«oi«ły waratwy kol turon· oaady woaaanoór>dttloHl»#anaJ ■ olbrajrmi* lloffala aatariału oeraalo·· sago datowa»·go ogólni· aa IX do ÎHI/HX wlaku. I eabytltów oa шгам aastagnją nofta Й 1 м м ,  bełty kuaay. dxwmian· kółko aapaeyoEow* o ér*dnioy około 45 oa« ««ydła koiaispa itp. Opróo* owraaikl «eaaaaoéradalo«laeaa>j wystąpiła м г а И а  óradnio- wiaaaaa datowpaa od U  połowy* XIT do X7IX wieku.
Badania bfdą kontynuowana*
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SŁOT! POTOK. ga,Janów Wojowódski KooMzwator Sabgrt·woj.oMetoeboweki· к м  « Os«atoolio*l·Stano·Lako 3

Badania prowądalła agr Barbara Oołąb.Piaan- aował IKS я Osfstoahowie. ?l«xw»cy маои badań* Po da a окхааи яомпикв i p&nago Ar»dnl0«l«0M A  - IT я./.

Stanowisko połotone jut na połudaie od 2łot«go Potoka * odległo··1 około 3 ka od o*ntrua «ei м  ttiui· lewego Ъгмси Wieroloy.
Prowadaoao badania ratownioae odsłaniają« 27 obiektów w ty* 6 Jan i 81 dołków poałupowrob· Praebadano t·* 4 J w ,  któryab obarakt«r ni· Jest wy Jaśniony* Uayakano dutą ilośó mt«ria- łu oereaicsiMgo, wyroby tolas», prośdsi·, łaśousMk, krMSiwo отав 3 pra«ŚlŁki wykonane s wapienia* Materiał Mbytkowr ац|- kaay я о ш 1 ·  tegorooanyob badań я Jego Msadnlosej Baal· moftna datować na XIII, H V  wiek, jednak pojedyiioie inalesiaka pooho- dsą s Xt XI i t*ft IV wieku.
Dokuaentaoja anajduje «if u WKZ « 0*«stoohowie a opracowane materiały »ostaną ргсекампе do Muitua Okręgowego я Oaçato- obowi·.
Badania bfdą kontynuowane.


