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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 Dzierlę- oInki na terenie wojskowym i przez długi okres czasu było niszczone pracami ziemnymi·
Wykop I o wymiaraoh 15 x 10 m założono w miejscu, gdzie teren najbardziej był rozkopany podczas wybierania ziemi· Zlokalizowano go około 2 m od torów kolejki wąskotorowej po stronie południowej 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 miąi- szości 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 roz- sypiska wału, odsłonięto grubą warstwę spalonych konstrukcji drewnianych, stanowiących pozostałość po spalonej palisadzie zwalonej do wnętrza grodu w trakcie pożaru. Interesująoe rezultaty Jaki· uzyskano zmuszają do czynienia starań, aby stanowi· sko to w przyszłości przebadeć systematycznie;

KRUPXCS, gm.Siemiatycz· Konserw·tor Zabytków
woj. bialottoold.· Archeologicznych
Stanowisko III w Białymstoku

Badania prowadziła agr Krystyna Chilmon.Flnanaowal WKZ w Białyaatoku. Plerwezy s«ton badad. Caenta- 
rxysko 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·


