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RADOM nadanakla Twwarzyzta Mankowa
Slcnowlako 6 -  Mnry obronne

prowadził Mgr Wajoiaah TWardowaki.
Pinanzował WM w Nialaaoh. Piąty zazan ba
dań. Oaadnlotwc śiwdnlowiao zna i  ncwcdytna.

Prowadzana wykapalizka^ś nlawlalklch wykopach zandadowych, ktń- 
ryoh oalan była całkowita aohwyoania przebłaga narśw na tym odcinka 
i akładn waratw przylogająpyoh. Prowadzana rśwnlad nadzśr nad praca- 
ni ziannyni w akalloaah przadbrania 1 narśw. Natrafiano na zachowana 
fragnantaryoznia warztwy śradnlowlaoana, a twia rdz ono właśaiwy prze
bieg nara, ackwyoana całkowity za ryz narśw braw i przadbranla. W wy
kopią W 3/70 odkryta blldaj niaokraślana raaztki bonatmke j l  drawnla
na j .  Wzyzkano nialiczna fra^onty oaraniki śradnlawlaoznaj. kinaz Że
lazny oraz aamnikę nowadytną.

Między fazą a naranl natrafiana na pozoztałoścl 2 piacdw gam- 
oarzkiah Zbadawazyob na piania koła a wykonanych z cegły, kznianl pol- 
nyoh 1 gliny* Bnlazlam  wawnątrz 1 abak piaaśw oaianika biała pozwa
la  na datowania piaaśw na wlak 17. Prw wykopach od ztrany wylotn bra
ny kmkawakiej da nlazta odkryta poziaw nawiarzahnl drownianaj, fa- 
zzyny 1 brakśw. Wzyzkano liazna fragnanty oaraniki średniowiecznej, 
zkśry 1 obawia.

TM3STA RZĄDOWA. pow.Opaazna Mazana Raglanalnz w Bndonln, Nonzar-
Stanawizka! 1. 2, 3 watar Zabytkśw Arohaalagiaznyok

w Zialoadh

Nadania prowadził ngr Wajeieoh fwardawzki.
Pinanzował Zarząd Inwaztyoji Znbadowy Da- 
rzaaza Wiały środkowej. Trzeci zazan ba
dań. Cnantarzyzko 1 azada z apaki brąza, 
ślady azadniatwa z naalitn 1 nawadytnaga.

Stanowlzka 1
Oblakt wialaknltnrowy; Cnantarzyzko ciałopalna z końca apaki 

brąza i  paozątkśw apaki Żelaza, azada knltary trzoiniaokiaj, azada z 
akraza pśńnclatańzkiage, ślady a z a l io  twa z nładzzoj apoki knniania 
oraz oaadnictwa newedytna;

Przebadana taran a powiarzohnl 11,3 ara do średniej głębokości 
1 n. Calan badań w aatatnln jad zazania wykapalizkowyn była ncbwyoania 
zazlęga azady knltary trzoiniaokiaj 1 całkowita przebadania cbrzada



onoBtArwyokA ładyokiogo. HA krońoAob oBOBtArwyckA B atrof io!ło joAAooo 
BA 3 groby popiclBiOOWO. W# WAObodBlB kTAŚCB CBOBtArAyokA odkryty 
AOAtAł grśb , W ktdryn ABAlOAlOBO BłBBABą AApllę brgAOWą A rOAklopoayB 
i  oawlBlętyn AOAkioB dAtowABg BA V o kroć opoki brąca. Około 100 B no 
S od krodoA 0H*EtAł** BAtrofiono BA BAOAyBio knltory ładyokloj przy
kryto kABioBioB -  być Bo to był to grdb aynbclloAny.

W pdłBOOBOj i  ŚTAdkowoj OAęŚCl AtABOWigłB AABOtOWOBO BAgilo- 
Bio wyotępowoalA jAB 1 AAbytkdw knltory trA olB leek lo j. Obok JoB o 
kAAtBłoiO kolio tym BAtTAflOBO tB BA rOAlogło^ BlorognlATAO AAgłęblO- 
Blo A dadyB kABionioB wooBĄtnA. W obręblo togo, dość plytklogo obłok-
tB wyotępOABłA OrBABOmtOAABA OOTBBl^, krAOBiOBBO grooik l AOrOOAAtO 
i  topśr grABitOwy A Blodowloroo^rB otworoB. W OAęŚCl połndniowo AA- 
ehodnioj AtABOdAkA Odkryto AOAtAły l ic  Ano Blowlolklo jAły A rOAAtkA- 
Bi polopy i  okrągło w plABiO ŚlAdy po AłBPAOh AWląAABO A OAAdBiotBOB 
pśdBolAtoŚAkiB^ Truday do odoay tan ia nkłAd A łap do był prawdopodobnlo 
rOAAtką AAbadOWAd BAAlOABycb AAOhOOAByob WAAOAątkOOOj fOTBlo^

V ObręblO AtABABiokA BAtTAflOBO OPTŚOA togo BA OOTABlkę kBltB- 
ry dołkwwo-giAobykowęj i  kolt ary poobardw lojkowatych.

HA krańca plAAAo gyAtogo wAgdrAB, na wproot dawno go Bogta BA
P lllo y  i  dawnoj kATOAgy odkryto datą płAaaoayanę polopy, ^ B lo n lo  pol
no v AkapiokB OTAA frwgBABty ooraBiki i  a c t a l l  śaiAdoAąoo o lAtBioBia 
v tyB BiojAOB AAbadowy v XVIII 1 m  wloką.

StABOWiAkO 2
Prao badano powlorAcbBlę 1,5 ara  do środa le j  głębokości 0,30 B. 

Odkryto dwlo jałgr OAA^ioAO A BAtorlAłoB oorABioAgyB k altary  tro c i-  
B iookloj oma oaraBlkę traolB looką 1 łatyoką A waratwy.

StABoaioko 3
PTAobadABO powlorwebBlę 1,15 ara do środAloj głębokości 0,80 B. 

NA bAdAByB tcrOBlO Blo BAtTAflOBO BA ŚAdBA Obiekty. KlollOABO fm ^O B - 
ty coTABiki knltary ła ty ck io j śwlAdcaą jodynlo o lotBloBlw OAAdBlotwa 
roAproAAOBogc BA tyw toroB io.
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