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łagodnym wsnleelenlu, obok sabudoweń ob. Tadeussa Słomianego« Ba« 
daniami objęto taran o powlersohnl ok« 2 arów, gdcla w oaaala róA* 
nyoh prao aiamnyoh anlaaosono 3 groby sakieletowe /ustalono, Aa 
były to dna groby z I okresu brąsu 1 jeden wcsesnoórednlowleosny/.

Odsłonięto dsiewlęó grobów Jamowych, płaskich. 8twlerdsono,
Aa obok grobów z I okresu brąsu na omentarsysku występują równleA

igroby «os.Ki.go Ar.dniowl.oB« /na głąb. 25 -  55 o«/ b«s iadnogo 
«ypo.ad.nl«.

Interesując. na. groby wcsaanobrąsow. występowały na głąb.
60 - 100 on. Znarll ułodenl byli « posycjl .koroton.j 1 w isl.ś- 
noAol od płci na prawya lub lawyn boku /nądosydni na prawya, ko
biety na l«wyn/. Oroby posbawlon. były oeraalkl oo utrudnia usta
lanie lob praynalednoAol kulturowej. Wypo.ad.nl. okładało alf s 
drobnyoh narsfdsl kreenlennyoh oras osddb b koAol 1 nl.dslt alf- 
dsy lnnynl oharaktery.tyosnyoh B.ussnio « ksstałol. «l.rBbo«at.go 
llAola oras taroB.k - nadal tonów koAcianyoh.

Prs.badano najbardsl.J sagrodoną csfAĆ cnantarayaka. Jago 
posostała osfAÓ snajduj. .1 , prawdopodobni, pod aabudowaniaai 
go.podarosynl 1 podwdrs.n sagrody ob. Słonian.go. Hi. aa wifo 
ob.onie aodllwoAol prs.prowadB.nia dalasyoh badali.

WOŁOW-PIOTHOIICrwiCS. Katedra Archeologii
pow. Wotdw Unlw.rayt.tu Wrooław.kl.go

Badania prowadslł 8tani.ław Pasda. Pinanaował 
Uniwersytet Wrooławaki. Trs.oi a.son badad.
Oaada wielokulturowa t IY - T okr.Ou epoki brąsu 
/kultura łudycka/. a o k r . a u A«!*»»» 
prseworaka/ i b okr.au wos.an.go Arednlowl.osa.
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Tegoroczny wykop, o powierzohnl ok. 2 arów, łączy się bezpo
średnio z terenem wykopu z roku 1967# etanowląo jego poszerzenie.
Ha przebadanym obazarze odkryto obiekty nieruohome kultury łużyc
kiej z IV - V okreau epoki brązu, kultury przeworakiej z I? w.n.e. 
oraz z okreau wczesnośredniowiecznego. Waretwa kulturowa zalegają- 
oa na terenie wykopu zawierała głównie przemieazana zabytki ru
chome kultur łużyckiej i przeworakiej i znikomą ilość materiałów 
wozesnośrednlowleoznych.

Obiekty kultury łużyokiej to przeważnie niewielkie jamy o 
średnicy nie przekraczająoej 1 m. Występowały w poziomie warstwy 
humusu pierwotnego i w calcu 1 zawierały ceramikę /m.ln. płaskie 
krążki z otworem w środku/. W jednej a jam, z ozęśolowo zachowa
ną konstrukcją kamienną, znaleziono obok polepy 1 śladów spale
nizny, 2 fragmenty naczynia glinianego z przywartą od strony wew
nętrznej warstewką spatynowanego brązu. Jama może być związana z 
produkcją metalurgiczną.

Z obiektów kultury przeworakiej na uwagę zasługuje płytki 
piec jednokomorowy ze ściankami paleniska zbudowanymi z dużych ka
mieni polnych. Ponadto odkryto kilka palenisk.

Na okrea wczesnośredniowieczny datujemy dwa dobrze zachowana 
piece hutnicze z kanałami dmuohowyml, które łączą alę najprawdopo
dobniej ze znalezionymi / 1 9 6 7/ na tym stanowisku kilkoma fragmen
tami dysz glinianych. W pobliżu pieców odsłonięto płaskie bruki 
złożone z kamieni i brył żużla. Można je również wiązaó z produ- 
koją hutniczą.

Nie planujemy kontynuacji badań tego stanowiska w najbliższych 
latach.


