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/stan. 4/» 4. Przyetawy /stan. 2/.
c/ grodziska wozeenośredniowleozne ?t 1. Stary Kraków 

/stan. 6/.
d/ grodziska późnośredniowieczne /stożkowate/i 1. Krąg 

/stan. 3/t 2. Łątowo /stan. 9/.
e/ obiekty skreślone z rejestru grodziski 1. Cisowo /stan. 

nieokreślone/, 2. Darłowo - Darłówko /stan. nieokreślone/, 3. 
Tyohowo /stan. 24/.

f/ obiekty bez lokalizacji nie zidentyfikowane w tereniet
1. Gołogóra /stan. nieokreślone/, 2. Gorzyce /stan. nieokreślo
ne/, 3» Jeniewioe /etan. 8/, 4. Marszewo - Postomino /stan. nie
określone/, 5 . Wieko Morskie /etan. 1/, 6. Wiekowo /etan. nie
określone/ .

Ponadto na zapleozu grodzisk odkryto 38 otwartyob stanowisk 
archeologicznych z różnych okresów chronologicznych.

SŁUPSK - powiat Katedra Archeologii Pradziejowej
1 Wczesnośredniowiecznej Uniwer
sytetu im. Adama Mlcklewloza w 
Poznaniu

Badania prowadzili i dr Jerzy Olczak 1 dr Kazi
mierz Siuohnińskl przy współudziale mgr Franci
szka Lachowioza 1 mgr Mateusza Łaetowleoklego. 
Finansował WKZ w Koszalinie. Oemy sezon badań. 
Stanowiska wczesnośredniowieczne.

Charakter badańs Archeologiczna weryfikacja grodzisk /ba
dania powierzchniowe, sondaże, pełna dokumentacja rysunkowa, 
fotograficzna i opisowa/ i powierzchniowa penetracja ich naj
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bliższego zaplecza w południowo-wschodniej części powiatu słu
pskiego.

Na podstawie danyoh z literatury przedmiotu, archiwów mu
zealnych 1 Informacji badaozy miejscowych do badań zakwalifiko
wano 4 obiekty uznawane jako grodziska. Zweryfikowano je nastę
pująco!

1. Dobieszowo Słupskie /stan. 1/ - obiekt skreślony z re
jestru grodzisk, zakwalifikowany jako osada wczesnośredniowie
czna /brak sztucznych elementów obronnych, warstwa kulturowa na 
złożu wtórnym, ceramika wczesnośredniowieczna/.

2. Podole Małe /stan. 2/ - grodzisko wczesnośredniowieczne 
/silnie zniszczone eksploatacja piasku, nikłe pozostałości wałuf 
warstwa kulturowa z ceramiką wczesnośredniowieczną/.

3* Potęgowo /stan. 1/ - grodzisko wczesnośredniowieczne 
/dobrze zachowane, warstwa kulturowa z ceramiką wczesnośrednio
wieczną/.

4. Warcimlno /stan. nieokreślone/ - Identyczne z grodzis
kiem w Hunowie.

Ponadto odkryto 11 otwartych stanowisk archeologicznych, 
głównie wczesnośredniowiecznych.

30HIBB - MANASTBRZEC, pow. Lesko p*itrz średniowiecze

'TAKA W1BS, pow. Węgrów p atrz  okres nowożytny


