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Ж· uprsąd składają elf dwa wędzldł* Jednokabłąkow· в kółkaeil 
oni 2 wine kttka, oetroge s roibolialnjn> kolo·® orał podkowa odkryte w 197$ г* w waretwie aleeskalnaj obaty 4/77* Ogól
ne oeofey tek oerwniki Jak i wyrobów ielasaych poswalają ne 
podtraymanie obrono logi i grodu na VIII - fi wiek.

П Ш П ,  gmJBarosewo Polska Akademia Hankwoj *olestyńekle Instytutu Historii KulturyStanowisko 2 ”Rjrbaa»ówka" Materialnej Zakłed Bpoki
Metali

Beedaniaml kierował mgr Tadeusa Berezowski, 
odslał wslęllt mgr Daniel Лг*ушотк1«М,Кг*- kowiak /ryeowoiicaka/ i etudenoi ÖW. siodoy 
aeson baw. Oeada A -VII w./.

Oee*e *е**аао4м4&1о«1воапа, l**y »aobodnl* braagu Je- t i m  И м ,  pr«7 aabudowaiiiach Ûoepodaretwa Rybaokiego.
bytowy wytycao»« « tóajaoaeh, gdaie badani* geofifyoene ątwierdeifcy anooalie a atruktwrae górnych #»re** в!·«!· Praeba- li«» 47? «2. Odełooięto 11 obiektów, · tye J eapewae Oûharak- М Г М  ш1еа»йв1пув огав Θ o obaraktane eoapodareaym. Va wyroâ- 

ftUai« eaełueuja obiekt œieaakalxur 2/77. «jatavaeb 54ûoriaO ot*• proatekątnyeŁ »eryaaoh, ktdre odoiaały ßifl wyraźnie od jea*> 
ttOMłbep pliateu oaloow«go. Wypełnieko o «lążetoeol $0 от ββ- 
Ц л е ш к о Xi/ояа* frapwaty паовуй glinianych, ko4ol n ieraeoe, HWatbl polepy 1 frftgll draewnyolu Odkryto te * iktgv&t glinie- MfA ÀlMMkt tka«xiego i воAyfca èelaeaego.V ftftUi« «aaJdewała aie ai*w 1л lia jaaa BawleraJooa ».in. dat* wptiiiaaw fcaaienae. w ftaaiedatvle tyoh obiekt»« natrafiono na Ipoli·*· aaryey jeatr 4/77 w praakroju kflaiałtu g£«bokieJ nie- oki, o aiątasodoi *30 oa, oharakterysunącej się »aaxy* i Завво- bgąawrya aabarwieaiea. Jaaa ta aaffiarała nleliome i niewielkie 
tvé&mtf aaesŷ  i pr*e palony«£·kodo1. Dno wypeta laka anajdowałc ai$ aa Moatvia Mrlm i iłu, eała aa6 Jana usytuowana była po- aifday aoratwaai nieprsepoaacsalueJ gliny.

■a afcłoale «agdra* badano »ar·tnę kulturową в której uays- tamo po*a licmjrai fragaeataBi naeayd, a.in. fragnaat brąaowaj 
myfnwl kwaaoaatej, brąaoaa oroanaatowaa* blaaake» fragment brąeowej branaoleiy se E*rubianyrai koóoaai, aoiyfc àela*nj i •sitlany paciorek.

V oiapi eiedniu ееsonów sbadano łąosnie 1/3 oaady « tya'- 85 obiektów oraa war·twe kulturowy na skłonie wagóraa. Babrane ■ateriały powalają na dokonanie opracowania tego stanowiska.
Hie preewiduje eię dalezyoh badań*


