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kaoh atwlerdsono pochówki podwójno /wyłąosnle natok ■ aałyml daloóal/.
Odkryto równlod 9 grobów sakleletowyoh wosesaodrednlowleoanyoh 

w okładało w praybllionln rsędowym. Stanowią ona fragment omen tar sy- 
aka wesosnodrodnlewleosnogo* nawaratwlonogo na omontarayako koltory 
oniotyokloj 1 oaadą noolityosną.

8aklalaty usytuowane były wadłaś osi waohód - paohód. w poayojl 
wyproatowanoj» oaaaakaml akiorowane na waobód lab na aacbód. Myposa- 
ftonio było nlarównomiorno i raosaj nbogio. Kilka pochówków nie sswle- 
rało wyposadanla* poaoetało sad najosądoloj jeden prsedmlot. randko 
wląooj. W jednym s grobów koblooyoh snajdowało oią naosynlo gliniana 
i nassyjnlk a paolorków so askllwa. w Innyoh sad kabłąoskl skroniowo, 
natomiast w grobaoh mąskloh nodo /w jednym egsonplarsu/. Jeden s gro
bów wyposadony był w drewniano wiadro* s którego aaohowały alą ele
menty oknola dolaanago 1 kabłąk nośny. Chronologia - H - I  w.

Ttypdd -"Podworno" Zakład Aroheologli Antyosnej
pow. Caraobrsog Instytut Historii Kultury Ma

terialna j TAM w Wareaawie

Badania prowadslła dr Salina Gajewska. Finansował HKM Fdl. 
Flerwsay aeson badań. Osada s okresu neolitu /kultura puoha- 
rów lejkowatyoh/ 1 I-II epoki brąsu /kultura trsolnlecka/, 
omontarayako wielokulturowe s praełomu okresu T opoki brąsu 
1 okresu halastaekiego /kultura łudyeka/ i okresu woseanego 
óradnlowiecss.

W dniach od 8 do 51 llpoa wykonano «ostały wykopaliskowe bada
nia rosposnawoso na toronlo wsi Trsedń. Fraou miały nu oslu odkryoie 
i sbadanlo ewentualnego omontarayako s okrasa wpływów raymakloh.
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letni«ni« oaentarsyska oygnallsowało praypadkowe odkryole epraed 
1867 r ■»•społu grobowego", w którego skład wohodslły snslosisks 
datowano ns około 100 r n.e.

V trakolo wykopalisk, w ródnych ponktaob uroosyska cwanego 
"Podworno* sałodono 5 ni* łącsonyoh ae sobą wykopów /óbssar parka 
sakolnego, aabodowań gospodaresyob na wschodnia braega Srsednlawkl/.

Wykopaliska odkryły osadnlotwo neolltycsne, s wcsesnyoh okresów 
opoki brąau, pełnej opoki brąsa, woseenej opoki dolsss orss s okresu 
wososnoórednlowlooanogo.

Dis neolitu asysksnoi rauty posloao jaa s ułaskawi nasayd typu. 
ooraalkl kultury puoharów lojkowatyoh oraa "ładno" snslosisks ułsa
ków naosyd togo typa 1 krsonlenl.

Dis okrasa I-II opoki brąsa asysksno rsat posloay jaay s ułaa- 
i«»< naosyd typa ooraalkl kultury trselnlookloj orss "ładno" snslo- 
sisks ułsaków ooraalkl togod typa*

Dis okrasa T opoki brąsa - bslsststa asysksnoi 2 snlssosono /7/ 
seepoły grobowo /groby jaaowe, olałopalno/ s oeraalką typa ooraalkl 
grapy tsrnobrsosklej kultury ładyoklej* Do togo doohodsą "ładno" 
snslosisks ułsaków ooraalkl prsypossosalnlo grapy tarnobrsoskloj 
kultury ładyokloj.

Dis okrasa wososnogo drodnlowlooss asysksno snslosloks ułamków 
naosyd typu "prssklogo"* Trsgaonty to wystąpowsły ns słoda wtórnya 
w warstwlo koltorowejt nlo sswlorsjąooj wyradhych dlsdów budownictwo, 
s ssbytksal s U-II/III w. Ponadto sbsdsno 7 grobów sskiolotowyofy 
pochodaąoyoh s osasów od XI/XII-XIII w. (łroby to sfąnowlą fragaoąf 
wląkssogo oaontsrsyaks rsądowego,


