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płytkiego zalegania. Wśród grobów Janowych występuj# duże aróś- 
nioowanle rotaiarów, zalegania 1 zawartości przepalonyoh kośoi. 
Ceramika z grobów Jeet typowa dla grupy tarnobrzeskiej kultury 
łużyckiej. Zauważa się brak przedmiotów metalowych na przebadanych 
częściach cmentarzyska.

W trakole badań na tym samym stanowisku odkryto osadę z póź
niejszego okresu. Przebadano 4 Jamy 1 3 paleniska, z któryoh jedno 
miało formę pleoa o nieokreślonej funkojl. Zewnętrzną powierzch
nię pieca tworzyła 20 on warstwa silnie przepalonej polepy /kopu
ła silnie zniszczona/ pod nią przepalony jasny piasek bez zawar
tości . Jamy różnią zlę rozmiarami 1 warstwą wypełniająoą. Osęśó 
z nich miała charakter jam zasobowych, funkeji pozostałych nie 
można określić. Zawartość Jan 1 palenisk stanowiły fragmenty os
ram* ki 1 polepy. Ile znaleziono przedmiotów wykonanych a innyeh 
surowców* Datowanie tyoh zespołów jeet utrudnione# W ówletle do
tychczasowych obserwacji 1 analizy form earanlkl datować można 
ożenię na okrea wpływów rzymskich.

Konieczne jeet dalsze prowadzenie badań zarówno w oalu u- 
jhwyoenla zasięga omentarsyeka łużyokisgo Jak 1 ustalenia oba- 
rakteru osady.

TRZKdl - "Podworns" patra okras neolitu
pow. Tarnobrzeg
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Kultury PPR! w Boleaławou. Pierwszy ssson badań. Cman-
tarsysko a okreau halsztackiego /kultura łużyaka/«

Fraoe ratownlosa-wykopallakowe podjęto na omsntarsysku ola
ło palny n kultury łużyckiej, nieaosonya doraźną ekaploataoją kra- 
asywa.

Obiekt położony Joot w odległoćei około 550 ■ na południe 
od wsi Wlsćw, po lowoj otronlo ssoay do Bolosławoa. Zajmuje ob- 
aaar około 1 ba. Prsypuasosad należy, żo oaantarsyoko aoatało 
sniosoBono w okrasie wojannya na skutek sabudowy barakaal omawią- 
nago taranu. Wydobyto 3 groby poważni« snlesosone. Zalegały ona 
na głębokości od 0,45 do 0,28 a. Inwantara grobowy obojaował oe- 
raalkę po 3 naosynla w każdya aespole. W grobla nr 2 odkryto mi» 
oaoakę malowaną. Ponadto o dwóch grobach anajdowały się ssplle 
brąsowa. Wydobyta groby datować można na okras hmlsstaokl. Oaen- 
tarsysko należy do grupy bielińskiej.

Planowane aą praoa wykopallakowe.

WOŁOW-PIOTROIIOWICB patri opoka brąsu
pow. Wołćw

WRdBLIW, pow. Opole patra apoka brąsu


