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PORZWCZW, paw. Sławne Eanaarwatar Zabytków drohaalagiea-
Stanawiake 2 vah  w gaaaallnl*

Badania prawndo I ł  ągr Fłwnalaaak J .L u b a
wie*. Plnanaawał *PZ w Kaaaałinle. Dragi 
*a *e * badad* Plalaknltorawa aaada atwartaj 
Chranalegia! akra* kalaataokl, latadekl, 
wpływów roywakiek, weneane średnia* iaeany 
1 śradalawlaanłgr.

Watawniena badania kaweawtrowały alę  w obrębia niaakaplaata- 
wawaj dalś twi równi. Objęta niwl prnoatmad a pewlarwehwi 10 arśw, 
pałetawą nad pśłnaeną knawędaią dwanaga wyblarwyahw; V ty* a a l*  wndłwt 
pśłwaenaj krwoędal wyblarsyałw aałatawa wykap a dłagoścl 166 watrś*
1 aaarekaśel deehadaąoaj Aa 10 watrśw. Odałenlęta 1 pra obadane 26 pa- 
lonlak, 6 jaw, 3 plaaa ara* kilka *  kap lak aarawiki naa^niawaj 1 a i l-  
* la  piwapalawaj pa łapy.

Pad obala jak w 1066 r . aekwyeea* tn a laba aaytalną waratwę 
knltnrewą w paatael  branatnaj aplaa*e*e*aj prśehwley, a wiątaaaśel Aa- 
ohedzępaj Aa 1 watr*, w abrębla ktśraj wyatępewaly wapaawlawa ablakty 
arohaalagleawo a takt# pakaśaa lla ś ś  lwśwa aala#tjąeaj earowlkl -  pa- 
laęy 1 nławkśw n aa^ś gllnlanyak^ Obiekty arehaolagleawo wyatępowały 
ataawwkawa płytka aa głębokości aA 26 Aa 36 ew pad pawlaraehnlą aiawl. 
Palanlata 1 ja^r ekałaktaryanjąea alę daśś ragnlaznyw -  awalayw bądś 
kellatyw koatałtaw agytalwla ryaawały alę  aa tle tśłtoga plaakw 1 wla 
były apaajalwle wnlaaeaawa. Pajgaraaj aaekawały alę jadywla ablakty 
akraślena praaa owa jaka plaaa, *  ktśryah peaaatały jaAywla ślady 
anlaaeaeayak śelan glinianych w*weawla*yeh niekiedy kawiaolawl eraa 
dwa plaeśw wykładane Arabowi kawlanlaołi *  aalegająeą oa wiek lntaw- 
aywwla eaarwą apalawianą, paplało 1 węgli draawłęreh* Staw aaekawowia 
plaeśw ala peaaala aa blldaaa akradlawla lek ikokejl. Pmypnaaaaaś 
nalaąr, ta ałatyś węgły Aa wypałania naaayd g lin ianek .

Pałaniaka bodewewe *  Arakayok kawlawl Okładany oh awykla kilka- 
waratwawa aawlozały bardaa Antą l la ś ś  aaarwaj apalewlapy, węgli draaw  ̂
nyeh, nławkśw naczyń gliniany oh, palapy, a niekiedy 1 kaśel awlarzę- 
eyeh, aa śwla dozy łaby a lwtawaywnyw wykaroyatywawla palawiak pr*a* 
Aweaaanaga aaławiałw w jaga tycia codzienny*.

Jawy charaktaiyaawały alę nlawiałkiwi roawlarawl daehedaąeywl 
da 60 ew średnicy. Tylka jedna a nieb /Pr 20/ w raoela pealewyw kaztał* 
tn ragałazwle awalnaga powiadała pakaśwa roawlazy 320 ew z 220 ew, na
gła byś ablaktaw wiaaakalnyw -  pśłalewlankawyw.
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Caraalba aaaaynlawa wyatapająaa w waratwla bnltarawaj paabadal 
ж rśdayah abraaś* ahraaalaglaaayab paaayaająa $4 abraaa balaataablaga, 
ж ba daząc жа waaaaaya śradalawlaaaa.

Wśrdd аажаа1Ь1 aayabaaaj ж alabtśryah palaalab i  jaa  pnawagę 
at aaawlą rallbty abraaa waaaaaa- 1 śradbawalatadablaga wlądąaa alę 
ж ladaaśalą bał tary waahadalapaaarablaj. Uayabaaa paaadta aaraalbą 
a faraaab typawyah dla pśśaaga abraaa latadablaga i  waaaaaarayaabla- 
ga. Ha abaaaya atapla badad aia apaaśb aa ta llś  aaaaagśławaj ahraaa- 
ła g ii  dla paaaaaagdlayab ablabtśw arabaalaglaawah. Madaa Jadyala wy- 
жааажуб agdlaa raw abraaalagiaaaa adytbnaala badaaaga aaapała aaad- 
alaaaga, aawbająaa a lt  wlęday abraaaa balaataabla a abraaaa śraśbla- 
wlaaaaya włąeaala.

ЖАММ Zaapśł Padad aad Palabla AraWla-
Klaaatar aa Paraardyada via аж aa Ublwaraytata Waraaawablaga

1 Palltaabalbl Waraaawablaj

Nadaala prawadalła dr lad.arab.W rla РлуЬаа- 
aba 1 agr Tajalaah Twarda*abl. Plaaaaawał
WbZ w Xla laaah. Plarwaay аажаа badad^ #lady
aaadalatwa ataiw Wtaaga, waaaaaaśradblawlaaa- 
aaga, śradalawlaaaa 1 ажаау aawadytaa.'

Praaa prawadaaaa w awląaba ж raaaataa aabytbawaga badyaba gaa- 
padaraaaga ta * , ^plabanlba". MaAaaa $ wybapśw badawaayab w tya 
tray aa wawaątra badyaba, jadaa wawaątra i dwa aa daladaldaa blaaa-
taraya. Odbiyta aar blagaąay rdwaalagla da śalaw  ^plabanlba*. Był
ta prawdapadèbala aar dłaglaga barytana pawatałaga, Jab aalady aą- 
dalś a aaallzy waratw 1 badawy faadaaaata, nlawlala p śśala j ad badya
ba aaaadalaaaga. Stwlardaaaa, Aa faadaaaat badyaba abadawaay był ж 
ladaa wrwaaawah daAyeh ^ a la a l  lab baalaal waaaealawab gllaąg W ab- 
rębla barytana 1 w wybapla wawaątra badyaba aatraflaaa aa paaaatałaś- 
a i araądaad wadayab w paataal aaglaaaga baaała pałąeaaaaga a barytaa 
baalaaaya wawaątra badyaba. Nraądaaala ta datawaś aadaa rabaeaa aa 
wlab XVIII. RdwalaA wawaątra badyaba aatraflaaa aa aar aaglaw a a la- 
wladawa praaaaaaaaala. Plarwatay paalaa adytbawy aaatał abradlaay 
jadyala w prwblldaala aa aawaątra 'p laban lba* 1 aaędalawa wawaątra. 
Сжаа badawy badaaaga ablabta 1 wara bary tan a  abradlaaa aa padatawla 
aatarlalśw arahaalaglaawah aa XVI wlab.

Natraflaaa rśwalad aa ślady aaadalatwa ataradytaaga w paataal 
jaa  aaadalawyah baltary łaWablaJ /T /, aaraalbą waaaaawśraśhlawlaawaą 
w haaaala plaiwataya агаж aaiaalbt ж awaaśw praad pawataalaa *plabar- 
alba".


