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Cmentarzysko w Swięoku-Strumisnach tak w zakresie obrząd
ku pogrzebowego, jak 1 elementów wyposażania znajduje ewój 
bliski odpowiednik w dużym, płaskim omentarzyaku szkieletowym 
z I1I-UII w, w Sypniewie pow. Maków Mazowiecki. Oba wchodzą 
w skład mało jeszoze poznanej grupy wczesnośredniowiecznych 
omentarzysk z grobami bez obstaw kamiennych, związanych kultu
rowo z osadnlotwem maeowleoklm.

S Z C Z B C I B E K  Katedra Archeologii Polaki
(teren powiatu) 1 Powszechnej Uniwersytetu

Adama Mioklewloza w Pozna
niu

Badania prowadzili dr Jerzy Olozak, mgr Kazimierz Sluch- 
nlńakl z udziałem mgr Pranoiszka Laohowiozę i mgr U.Łaatowiec- 
klego, finansował WKZ w Koszalinie.

Charakter badań i archeologiozna weryfikacja grodzisk (son- 
daże, badania powierzchniowe wraz z pełną dokumentaoją rysun
kową, fotograflozną 1 opisową) i penetracja powierzchniowa 
ioh najbliższego zepleoza, Większość zweryfikowanych obiektów 
obronnyoh poohodzl z okresu wczeBnośredniowleoznego.

Ha podstawie danyoh z literatury przedmiotu, arohiwów mu
zealnych 1 lnformaojl badaozy miejscowych do prao weryfikacyj
nych zakwalifikowano 59 obiektów obronnyoh uznawanyoh jako 
grodziska (z pominlęoiem 5 dalszych obiektów zbedenyoh już 
woześnlej metodą wykopaliskową - Kluozewo, Radaoz, atan, 1, 2, 
Stare Drawsko, sten, 1, 2), V wyniku przeprowadzonyoh badań
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poszczególne obiekty określono jakoi
a/ grodziska wozeanośrednlowleozne - 17« Brzeźno - 3, etan, 

1 - 3| Galowo, Godzlmlerz, Grąbozyn, Grzmiąoa, Jeleź, etan, 1, 
Llezkowo etan, 1, Boslbądy etan, 2, Ostrowąsy,, Bakowo, 81kory 
atan, 3, Sitno, Stare Koprzywno, Stare lierzohowo, filoze Łaski, 

b/ domniemane grodziska wozeenośredniowleozne - 9« JeletJ 
atan*2, Łlszkowo - 2t atan, 2a, 2o, Sikory atan,2, Ssoseolnek 
stan, 2,

o/ osady wozesnośrsdnlowleozne - 3» Barwioe aten.l, 8zozscl 
nek atan, 1, Irzeaieka,

d/ grodziska późnośredniowieczne - 4, Barwioe atan, 3, 
Łomozewo, Nosibądy atan, 1, Wierzohowo atan, 1,

e/ domniemane grodziska późnośredniowieczne - 3, Piasecz
no - 2, atan.l, atan, 2, Wierzohowo atan,4,

f/ obiekty skreślone a rejestru grodzisk a pozoatałośolaml 
osadnictwa późnośrednlowleoanego-1, Unlemlno.

g/ obiekty skreślone z rejestru grodzisk bez pozostałośol 
osadnlotwa - 3, Bolegorzyn, Bugno, Chwalimie,

h/ obiekty bez lokallzaojl nie zidentyfikowane w terenie 
- 3, "Grabów” - brak nazwy polskiej, Uleszałkl, Stary Chwalln, 

Ponadto na zapleozu grodzisk odkryto 39 stanowisk otwar
ty oh, w większośoi wczesnośredniowiecznyoh.

S W I B I U B I B  , Zakład Archeologii Wlelkopol-
pow, Kołobrzeg ski 1 Pomorza IHKM PAS

Badania prowadził dr, Władysław Łosifski, finansował IHJOl
PAS.


