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ły ^ t e n ie e t  de zrokenetmewonle kolejnych pozlonśw dziedzidee zonko- 
wege?

BodtoUo nieły oho rektor ezerokiege eendodnj wydoje * 1 * ,  de pro- 
blenetyką wynikająoą z zełodonogo oeln w yśw ietliły doe teteczm io; d la
tego ted nie przewldnje e ią  leh kontynnecjl?

BIAŁOOAND potrę wezeene średniowiecze

BŁOKKg pen? Pmozhśw potrę weeeeoe średnlewleoze
Stonewieke 2 -  kelegie to

DARŁOWO, pewl Słowne Proeewolo Aroheologlczno-^eneerwo-
tereko P?PT?EZ Oddzioł w Szozeoinio

Bodeolo prewodelł ogr Todenez Bowroloklf 
Pineaeoweł WEB w E oezelin ie? Piorwezy 
eeeea bodod? Zonok średn^owieozny^ Mor 
obwedowy e XVII wf

Bodomlo prewodeeoe no zewnątrz oookn, bezpośrednie przy połud
niowej bronie zonkn, w niejoon prejektewonege wykepn pod bodową okłodn 
opołm? W wykopie o pewleroehni 82 n^ preebodone woretwy knltorowe ze- 
legojąoe de głąbekośol oe 3 n, t j^  de peeienn wody gruntowej^ Wezyet- 
k ie woretwy przy pełndniowyn norze żonko zeetoły eołkewleie znlozczo- 
ne petądnyn wkopen, no ktśroge dnie znojdoje e ią  ceglozy hznoł zwloze
ny z edełen lątą nm -w ioozną letryną^

W ed leg łeśe i 8,50 o od noro zonkn odkryte nor obwodowy otocze- 
jąey  zenek od etreny pełndniewej i  doohodzeoy de ezyi brony? Mor obwo
dowy je e t  pśśnlojegy od zonkn i  wetąpnle jego bodową nodno dotować no 
EPII w? Bśwniod i  w t e j  eząśc l wykepn woretwy eą noono znlezezene 1 
przonieozoncf Oprśoz proe wykepoliekewych prowędzono nodzćr archeolo
gio zły ned odgmzowywenien piwnie zaohodnlego ekrzydłe zenknt?

D̂ BNO, pew? Brzeeko Prooownio Archoo logio zno-Eoneorwo-
toreko P?P?PEZ -  Oddzloł w Erekowio

Bolonie prowodzlło ngr Czoełewo Eozok?
Pinoneewoł WEB w Emkowie# Drugi oozon 
beded? Benek /EV-EH wf/T

Bo don ln archeologio zne koncentrowały e lą  na dziedzińca zamkowym? 
W ozoeie preo no głąbokości średnio 40-70 on odełoniąto fragmenty bru-
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ta  datowani oaranlką na XVI w? V awląahn a ty* adeoydowano na akopla- 
m cję  waratw na daladaldon da pealenn adołanlętaga bmkn? w krakola 
pmo nlwalaoyjnyoh natrafiana na dalana okupienia bmkn arna wopdłoaa- 
any brukowi lana* b la gnący ad środka daledaldoa w klamnka okrąrdla 
pdłnaonaga?

Badania będą kontynuowana?

PNOMBONK, paw? Bmalewe patra śradnlowlaoaa
Stanawlaka 1 1 3

GOLCZEWO, paw? Banlad Pana raki patra śradnlowlaoaa

GORZICZkI, paw? Wadaloław $ląakl patra śradnlowlaoaa

GRABOWIEC, paw? Hrdblaaaśw patra weaaano śradnlowlaoaa

INOWŁ̂ D̂ , paw? №wa Maaawlaaka patra śradnlowlaoaa

ZA1DUS, paw? Chałamo patra waaaana śradnlowlaaaa

RAMUł, paw? Opala Lnbalakla patra śradnlawlaoł

EUROZWpd, pow?Staaaśw Zaapśł Badań nad Pala kin Srednlowla- 
aaan Unlwaraytatn Waraaawoklago 
1 Palltaahnlkl Waraaawaklaj

Badania prowada 111 dr lnd?aroh?Marla Brykow- 
aka, ngr Jaray Gula? Flnanaawal WKZ w E la l-  
aach? Plarwaay aaaan badań? Zanek śrad ila-  
wlaoany -  palna nawadytłcr?

Badania prowadaana na traooh wykapnak a agślnoj powlaraahnl
3ł

wykap Nr I /Brana/ naytnawannr na daladłlńon palaaa paawalll, 
wotępnlo ak ra śllś  ohronalaglę powalania obaanaj braąy oraa aaaa pad- 
wyłoaenla poalann daladzlńoa o jadną kendy^tację /nanlana partam  aa^ 
łośanla pałacowego, na obecna plwnloe/?

wykap Nr II  /Z f l la r a ą /  naytnowana w plwnloy pśłnaonaga okrad
ła  pałacu /piwnica Nr 011/? Jaga ekoplemcja o kreśliła  chronologię po- 
nlaoaczcnla, jaka jadnoga a najotaroaych w obrębia nnrśw obwodowych


