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i  Szreniawy, w edległodol oh? 1 km na zachód od wepomnlanego Brodzia
ka? wykopy o pcwlerzohnl I ara załodono w trzeoh nlojaeach oelen 
nokzyeenla nazięgz etanewieha?

Prowadzone badania wykazały la tn lo a lo  w rojen ie Witowa eoad- 
nlotwa z wozeenej fazy kultury łużyokie j? Podozaa hadad odkryto 5 jam 
zawierających wenzanełużyeką eeramikę guzową oraz ceramikę z piono
wymi dłobhaml na brznócu? Ponadto wyztąpiła duda llodó ludnych zabyt
ków o metryce wczeonołużyckiej. stan zaehcwanla obiektów był różny, 
w aależneóol ed położenia wykopu? Na wykopie położonym na a teku obiek
ty były nlenaruazone,przykryto 50 en wara twą humnzn? natomlaat w po
b liż a  kulm inacji wznloalonla były one całkowlcle znizzozene? 0 Ich 
dawnlojazej obecnedol świadczy duża llodó ludnych zabytków oraz układ 
waratw w p ro f ilu  kontrolnym?

Zagadkowym obiektem był bruk k am ien i, nlorognlamago k zata łtu , 
e wymiarach ek? 5 z  2 ,5  m? Pomiędzy jego kamieniami wyatępcwały frag
menty naczyd kultury łu ży ck ie j,  niemniej jednak nie był en związany 
z żadnym z odkrytych obiektów? Jeny kultury łużyck ie j, e charakte
rze bez wątpienia eeadowym, powiadały w rzuelo k zz ta łt  owalny lab 
k e llz ty , w p ro filu  były trapezowate? Opróoz eemmlkl zawierały kamie
nie 1 zteeunkewe Anżą llodó koóel zwierzęcych? Wio udało z lę  ekreólló 
aazlęgn etancwlzka? Będzie to eelem naztępmej a k c ji  badawczej? Opróoz 
obiektów kultury łużyckiej odkryte również dwa groby kultury ooranl- 
k l zznurcwej, w tym jeden naruezeny pTzea jamę kultury łnżyokloj 1 
pozbawiony ezk leletn  /k en etaf ? / ?  Obiekty te zawierały typowe zeeta- 
wy grobowe te j kultury: 1? pucharek, toporek, ziok lerka; 2? amfora, 
puebarek, toporek elek ierk a? Zacbewary w jednym z grobów zzk lo lot 
chlorowany był głową na południe, led ał w pozyojl eknrozenej na pra
wym beku? Chrenelegleznle groby te nawiązują de a taraae j fazy grupy 
krakowzke-eandemlerzklej kultury ceramiki zzmurewej?

WOHfTT, pew? Olzztyn Zez pół de Badad ktmegenegy Słowian
Stanowlzke 1 w Pelzee półnecnz-zraehedmizj INzty-

tuta H lz te r ll Zhltury M aterialnej PAW

Badania prow adzili dr Jan DąhTCwakl 1 ngr Mał
gorzata Mogielnicka /autorka aprawondanla/.
Pinanzewał IHZM PAN? Dragi zzzen badad^
Cmzntarzyake kultury łużyckiej z IY-TI ekre-
zu epoki brązu?

Stanowlzke 1 uzytuowane o 1,5 km na południa ed wel 1 około 
300 n na półnoony weobód od dawnej c e g ie ln i, n atdp porośniętego la -
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a+ ł pagórka, badana było w latach  1920-33 przez Prossaa? Przekopały 
wtedy obamr udało aię zlokalizowad?

V tyn reku przekopano 1,6 *T * odkrywaj ąo 19 grdbdw w wlękazod- 
o l zniazozoły^ł? wykopy noytnowano po zaohodnioj otronio dawnych wy
kopalisk  nioniookioh, w wynlkn atwlerdzonia w to j władnie ozędoi 
onontareyaka akapiaka grobdw? Okazało a ię ,  śo na wykopoa Prowna o iąg- 
nio a ię  pan nloni pmonloonanoj azorokodoi 10 a , będąoy zapewne wyni
k i on nloncnonla atanowlaka podcnaa wybloranla kamieni? Warstwa ta  na 
20-d0 on niądazodol 1 wyatępują w n lo j zniazczonłe groby w pontaol 
aknplak kodol nloklody zawiemjąoyeh fm ^łonty o e m aik l?  Niektdre 
groby nankodnons były tylko ozędoiowo, dolno loh p artio  znajdowały 
z lę  w śdłtyn  plazkn oaloa?

Pod warstwą zlon l przonlozzanoj nzytnowans były 2 groby, jo 
dan z nich /grdb 826/ to atozonkowo dobrzo zachowany podwdjny grdb 
popie lnloowy? poza paaon zlonl przonloazanoj występowały oblokty wko
pano w ealoe , gdrą a lln lo  znlazozono przoz orkę; aą to na ogdł groby 
janowo? Oblokty znajdowano na głębokości 16-80 cn, a n iąłazoM  ich 
waha a ię  od 2 do 45 on? Ogdłen w badanej ozędci oanntarzyaka odkryto 
9 grobdw In a ltu , a dla ozędoi pozoatałyoh ndało a ię  okrodlid rodzaj 
poohdwkn? Wyrdtniono 5 grobdw popia lnloowych /w tyn 3 z konatrukoją 
kanlonną/ 1 7 jamowych, w tyn 1 z obatawą kamienną? Jodon a grobdw 
janowych ograniczony był fragnontani akanioliny gąbki? Uwagę zwraoa 
dobry atan zaohowania n atoriałn  koatnogo nadającego a ię  dc badad an
tropologicznych?

WORTTT, powj Olaztyn Zoapdł do Badad Etnogenezy Słowian
Stanowiako 2 w Polaee pdłnocno-waoho(kłio j  Ina ty

to ta  Hia t o r i i  Kultury M aterialnej PAN

Badania prow adzili dr Jan Dąjbrnsakl /kierownik 
pnao/, ngr Barbara Balko i  ngr Małgorzata Mpglol- 
nioka? Plnanaował THEM PAN? Drugi zozon badad?
Oaada kultury łużyckiej z IV-VI okroau opoki brązu j

W ozaaio badad przekopano trzy ary , zlokalizowana na połud
nie 1 waohdd od wykopdw 1970 r? Odkryto 19 jan , 2 paleanlaha, 14 d la- 
ddw po a łupach, 4 zachowana w waratwie naczynia oraz 9 obi akt da o n ie- 
wyjadnlonyn charakterze? Oprdez wyraźnego akuplaka obiaktdw na szczy
c ie  wzgdrza odkryto na Zbocza wzgdrza drugie ich a kup lako, połączone 
z wara twą kulturową, ktdra na azozyoie wzgdrza u legła  oałkowitena 
zniazozeniuj


