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■ wybranego grobu, wykazała obecność dwóoh osobników epooBywają
cych w jednym naozynlu-popielnloy. Niektóre popielnioe twsrsows
sdobions motywem jodełkowym orss pasmami ukośnych żłobków, posia
dają ryty wypełnione białą lnkr ustsoją. Wśród prsspslonyoh szosątków kostnych natrafiono na sspils brązowe i żelazne o łabędziej
szyjoe, paciorki s niebieskiego szkliwa, kółka brązowa, ogniwka
z drutu brązowego.
Ogółem w olągu ostsrsoh sezonów wykopsllskowyoh odkryto 1
wyekeplorowano

25

grobów, w tym

22

groby skrzynkowa i

5

groby po

pielnicowe. W grobach powyżesyoh stwierdzono 60 poplelnio, w tym
45 twarzowych. Na wyposażanie zmarłyoh, obok przedmiotów już wy
mienionych składały się ssosypos brązowa
uwagę zasługuje grób nr

7

, który zawierał

żelazna. Na epeojalną

1
3

popielnice twarsowe,

jedną męską 1 dwie żeńskie. W poplelnioy męskiej znalesiono sym
boliczne berło /na kościanym, sdohlonym trzonku osadzone żslasne
okuoie/. Popielnioe żeńskie miały ussy w 4 miejscach prsskłute
oras wymodelowana na brsuśou napierśniki. Grób ten znajdował się
w oentrsinym punkole cmentarzyska.
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Stanowisko - osada wlslokultorowa /halsstat CW 1 późny
okras wpływów rzymskioh/ położona jest na łagodnym

1

lewostron

nym tarasie Hysy Lużyokiej, w mlejsou półkollśoie wyskleplająoym się w kierunku doliny reski i wsnossąoym się około

6

-

7

m

od lustra wody. Południowa ozęśó osady odcięta torem kolejowym,
położona jest oałkowiole na polu ob. Leonarda Terlikowskiego,

a północna osęóoiowo na polu ob. Eugeniusza Machali.
W oaasie od 1.YII. do 31.YII. przebadano zwartą powlerzohnlę
3 17 ,5

o

m , zdejmująo warstwę orną

kości około

50

1

pogłębiająo wykop do głębo-

om.

Wynikiem prao jest odsłonlęoie zachodniego skrzydła /dł.
16 m i szer.

7

m/ dużego budynku naziemnego, typu wielorodzin

nego, o konstrukoji mieszanej - łątkowo-sumikowej i zrębowej.
Budynek usytuowany jest wzdłuż llnnl wsohód - zachód. Odkryto
narazie dwa pomieszczenia przedzielone ścianką działową, wyraź
nie niezależne

od siebie, z paleniskami ułożonymi od strony

południowej, zlokalizowanymi po obu stronaob ścianki działowej.
Zaohowane 1 czytelne ślady fundamentu budynku, dostarczyły og
romnej ilości szczegółów konstrukcyjnych, umożliwiających re
konstrukcję części naziemnych. Odkryto także 14 jam osadniczych,
a których kilka związanych jest funkcjonalnie z budynkiem oras
138

śladów po słupach, różnych budowli typu słupowego.
Budynek, na podstawie analizy odkrytego w jego obrębie ma

teriału zabytkowego, datowany jest na Halsztat C-D 1 wiązany z
ludnością kultury łużyckiej. Pozostałe obiekty datowane są na
późny okres wpływów rzymskich.
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