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Wyekeplorowano 12 zespołów grobowych datowanych na konleo epoki brą
zu. Wszystkie popielnicowe* w tyn jeden obaypany etoeea i resztkami 
olałopalenia. Ilość naosyń w grobach nie przekraczała 6 sztuk. Od
kryto też naszyjnik* obrąozkę i szpile brązowe.

Planuje się kontynuowanie ratowniozyoh prac wykopaliskowych.

G03TK0WICB# pow. Oława Katedra Archeologii
8tanowisko A Uniwersytetu Wrooławskiego
Stanowisko 22

Badania prowadził mgr Stanisław Pazda. Finansował 
Uniwersytet Wrocławski. Pierwszy sezon badań. Osa
da i cmentarzysko z epoki brązu /kultura unietycka/.

Stanowisko A
Dwa wykopy sondażowe o wymiarach 2 x 5 założone na wyraź

nym wsnieeleniu odległym ok* 1 km na północo-zachód od stan. 8 /Ra- 
dłowioe/. odkryły osady kultury łużyckiej z epoki brązu. Wyekeplo- 
rowano 2 jamy osadnicze* z ktćryoh jedna /wyk. I* jama 1/ zawiera
ła dużą Ilość ceramiki* polepy* kości swiereąoych oraz 4 duże cię
żarki tkackie z gliny. W obrębie obu wykopćw sondażowych zalegała 
warstwa kulturowa grubości ok. 30 cm. Stanowisko to nie Jest znane 
ani z archiwum ani w literaturze przedmiotu.
Stanowisko 22

Stanowisko leży nad wyschniętym obecnie stawem* ok. 300 m 
na zachód od stan. Radłowioe 6 . Jest ono notowane w archiwum Muzeum 
Archeologicznego we Wrooławlu jako osada kultury przeworskiej. Dwa 
wykopy sondażowe o wym. 2 x 5 m pozwoliły na stwierdzenie ietnlenia 
w tyn miejscu osady 1 cmentarzyska kultury unletycklej. W wykopie I 
pod grubą warstwą kulturową /40 - 50 cm/ obfitującą w ceramikę 1
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kości zwlerząoe odkryto Jamą osadniosą oras grób zawlerająoy dwa 
sskialety ludskia wyposażone » oeraalką. V wykopią II w salegająoej 
tutaj warstwie kulturowej wystąpiła oarawlka główni# kultury unis
ty oklaj , kości Bwisrsąes oras fragnent kaloty ludskiaj. Rysująca 
aią dopiero w ealou płytka okrągła Jana dostarosyła tylko kilku oba*
raktaryatyoznyoh ułsaków oeranikl.

%
Przewiduje aią kontynuaoją badań o oharaktarsa wywladowoso- 

rosposnawesya w okalloaoh Radłowlo i (łostkowlo nająoyoh na oalu po
gnanie oaadnlotwa tego nikroreglona oeadnlosego.

OORT SWBTOKRZISKIS /półnoony stok/ pstra okras palsolltu
1 neolitu

GRODZISKO, pow. Olkues pstra okras neolitu

IHOYROCŁAW - a. Katedra Archeologii Pradzie
jowej 1 Wozeenośredniowieos- 
n«J Uniwersytetu in. A. Mlo- 
kiewloza w Poznania 
Museun ln. J. Kasprowioae 
w Inowroołewlu

Badania prowadziła dr Aleksandra Oofta-Broniswaka 
i ngr J. Dąbrówaka, Pinanaowałn MRB w Inowrooławlu.
Plarwasy sason badań. Osada a epoki brąsu i okresu 
halsztackiego.


