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SZCZECIN - Zamek patrz wczesne średniowiecze

SWIBCINO, pow. Puck Zakład Archeologii Średnio-
Stanowisko 1 wiecznej Uniwersytetu łódz

kiego.

Badania prowadzili! mgr Andrzej Nowakowski, 
mgr Marian Głosek. Finansował OT. i PFRN w Pucku.
Piąty Bezon badań. Pobojowisko średniowieczne /1462 r./.

W bieżącym sezonie kontynuowano nadal poszukiwania na po
bojowisku z wojny trzynastoletniej. Badano wykopami sondażowymi 
1 aparatami do wykrywania metali /saperskie/ brzeg jeziora Ra- 
decznioa. Wynik badań - negatywny.

TARNÓW - Góra św. Marcina patrz okres nowożytny

TURWINIEC, pow. Chojna Muzeum Regionalne w Cedyni.

Badania prowadziła mgr Helena Malinowska. Finanso
wało PRN w Dębnie Lubuskim. Pierwszy sezon badań. 
Cmentarzysko średniowieczne.

Grupa studentów geografii UAM w Poznaniu w trakcie prac 
terenowych w okolicach Cedyni, zwróciła uwagę na cmentarzysko 
niszczone wybieraniem żwiru. Badania /8-12.VI/ przeprowadzili
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praoownloy Muzeum- prsy pomooy harcerzy a Zastępu Aroheologów 
50 D8H przy feohnikum Ohemioznym w Szczeolnle.

Stanowisko położone jest na zboosu zalesiohej oeuwająoej 
się skarpy w odległośol około 600 ■ od zabudować B. 8owy, na 
zaohód od drogi prowadząoej z Bollc do furwlńoa.

Przekopano powierzchnią 20 m . Ba głąbokośoi około 70 on 
wystąpiła oeramlka stalowo-szara, oraz groby szkieletowe, zde
kompletowane. ułożone w różnyoh klerunkaoh. Oroby nie posiadały 
wyposhżenla.

Badany obiekt jest średnlowleoenym omentarzysklem prawdo
podobnie •morowym*.

Badania miały na oelu zabezpieczenie stanowiska,

WALIM. po w. Łosice Zakład Polskiego Atlasu
Aroheologlcznego Instytutu 
Historii Kultury Materialnej 
PAB.

Badania prowadził Tojoleoh Szymański. Plnansował 
IHKM PAB. Pierwszy sezon badań. Brodzisko pier- 
śolenlowate z podwójnym wałem późnośredniowieczne /t/.

Badania sondażowe trwały od 11 do 16 llpoa. Wykonano dwa
pwykopy o łącznej powlerzohni 80 m . Stwierdzono jedynie nikłe 

ślady umocnień wału wewnętrznego w poażaol nieregularnie ros- 
rzuconyoh fragmentów zwęglonego drewna oraz grudek polepy. Bie 
natrafiono na żadne ślady warstwy kulturowej na majdanie, jedy
nie na międzywalu. bliżej wału zewnętrznego znaleziono pojedyn- 
oze fragmenty ceramiki, w najlepszym przypadku późnośredniowie
cznej.


