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KRETOMXNO, gm.Hanowo
Stanowisko 1

Muzeu* Okręgów·
w Koszalinie

Badania prowadził mer Ignacy Skrzypek /autor
sprawozdania/» mgr Franciszek J.Iaohcwioz 1 mgr
Jolanta Dybowska. Finansował WKZ w Koszalin!·
poprzez Polski· Towarzystwo Archeologiczne i
Hualzmatyczna Oddział w Koazalini·· Pierwszy
sezon badań. Grodzisko wczeenośredniowieozn·
/2 poł. IX w./.
Grodzisko położone jest 0,5 km na półnoony-wschód od zabv*>
dowań wsi Krętomino, bezpośrednio na południ· od rzeki DzierlęoInki na terenie wojskowym i przez długi okres czasu było nisz
czone pracami ziemnymi·
Wykop I o wymiaraoh 15 x 10 m założono w miejscu, gdzie te
ren najbardziej był rozkopany podczas wybierania ziemi· Zlokali
zowano go około 2 m od torów kolejki wąskotorowej po stronie po
łudniowej na osi wschód - zaohód. Podzielono go na trzy ćwiartki
А, В 1 С o wymiarach 10 X 5 m.
Prac· ratownicze prowadzono na ćwiartce A, w miejscu gdzie
pierwotnie znajdował się wał grodziska - obecnie Już zupełnie
splantowany· Po zdjęciu warstwy hisusowej, nasypiskowej o miąiszości około 30 cm, natrafiono na warstwę brunatno-cieme ziemi
z dużą zawartością oeramiki wczesnośredniowiecznej datowanej
roboczo na 2 połowę IX wieku* Poniżej tej warstwy, w profilu
zachodnim wystąpiły smugi spalonego drewna, Jako pozostałość po
przepalonych drewnianych konstrukcjach umocnienia wału.Na głę
boko·ci 110 - 115 os>t w części półnoono zachodniej odsłonięte
warstwę kamieni polnych stanowiącyoh wewnętrzną ławę umocnienio
wą wału grodziska. W części południowej wykopu, w miejscu rozsypiska wału, odsłonięto grubą warstwę spalonych konstrukcji
drewnianych, stanowiących pozostałość po spalonej palisadzie
zwalonej do wnętrza grodu w trakcie pożaru. Interesująoe rezul
taty Jaki· uzyskano zmuszają do czynienia starań, aby stanowi·
sko to w przyszłości przebadeć systematycznie;

KRUPXCS, gm.Siemiatycz·
woj.bialottoold.·
Stanowisko III

Konserw·tor Zabytków
Archeologicznych
w Białymstoku

Badania prowadziła agr Krystyna Chilmon.Flnanaowal
WKZ w Białyaatoku. Plerwezy s«ton badad. Caentarxysko kurhanowe wezeanoćradniawiaoza··
Cmentarzysko składając* się z 9 kurhanów położone Jest oko
ło 400 m na południe od drogi polnej z Krupie do wal Bujaki, w
sąsiedztwie zabudowań Eugenii Król·

Badaniami objęto kurhan 1; Przebadano Ćwiartki А,С 1 С*
Badany obiekt był kopcem śrmhaioy około 10 a 1 wysokości około
0,60 m, porośnięty tremą· Kurhan utworzono z ziemi z niewielka
ilością drohnyoh kamieni nie tworzącyoh zwartego bruku. Kamień
średnicy około 1 m wyznaczał środek nasypu. Od zachodu 1 pół
nocnego wschodu kurban otoczony był płytkim rowem, szerokości
około 2 m i głębokości 0,20 в, poniżej pierwotnej próchnicy*
V nasypie znaleziono kilka ułamków «linie «korodowanych przed
miotów telamyoh oraz około 100 fragmentów bardzo drobnych ułam
ków ceramiki pochodzących z kilku naczyń grubościermyeh, sehudzeoyeta gruboziarnistą domieszką, jak 1 średniościennych e drobnie>ś«e^ domieszoe o r u kilku fraeentów ceramiki cienkościen
nej - siwej. Berwa ceramiki doAć jednolita najczęściej szarobru
natna > Jeden fragment był zdobiony dwoma pojedynczymi iłotfeami
doakoł»]nl·

Kurhan zawierał pochówek ciałopalny. Spalone szczątki kost
ne występowały nm rófaiyoh głębokościach nasypu i w rótnyoh jego
parfcłacfr. Występująca w kurhanie oeramika pozwala go datować na
koniec II fazy ważonego średniowiecza.
Materiały złoftono w Muzeum Okręgowym w Białymstoku

KRUPICB,
Siemiatycze
woj.białostockie
Stanowisko 5

Keneerwator Zabytków Aroheologiczny oh w Białym«teku

Badania prowadziła mgr Danuta Jashanl ».Finansował
W.Z w Biały·«toku. Pierwszy sezon badań. Osada
otwarta weze amośredaiowieczaa ze śladami wcześ
niejszymi kultury łużyckiej/'?/ i przeworski·j.
Stanowisko połdcme jest m południowym stoku tej samej wy•oozymoy, na kulminaaji której znajdują alf dwa cmentarzyska*
womeenosrednlowleczz» z grobami w obstawach kanlenayeh /stanowi
sko l/oraz ptaakie, kultury przeworskiej 1 wielbarswo-eeoelsklej
/stanowisko 1kj badane od czterech sezonów*
Vysoosyzna opadająoa na południe i zachód ku pieskiej dolinie
rzeczki Bujafeówkl, w zakolu tego oleku, zajęta jost pod osadą
wczesnośredtaiowieomną. Sygnalizują ją licznie występujące na po·
wierzchni ułamki ceramiki naczyń obtaozanych, a także pojedyncze
zabytki* zwłaszcza prsęśliki· Osada ta zlokalizowana na ornym
polu Jena Siekierki zajmuje przestrzeń około 4000 n2;
Do eksploracji odsłonięto przestrzeń 240 m2, zakładając wykopy
w trzech równoległych do słabi· pasach bielących na osi północpołuAaie· Są metodą ujawniono w przybliżeniu rozplanowania osadyi V miaj«ou najwytej połotonym, tej partii wysoczyzny, gkiipiały się obok siebie obiekty przestrzenne zabudowy mieszkalnej!
W dół, ku rzeoe grupowały się w większości jamy o charakterze
gospodarczym i odpadkowym, których przebadano 50* Relikty trzech
chat w postaci prostokątnych bruków kamiennych zalegały na ealou, na głębokość 0,4-0,5 m od powierzchni ziemi ornej, V naj

