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brązowa zdobiona na przemian grapami krasek poprzeoznych, 2 brą
zowe naramienniki spiralne, 2 brązowe plerśolonkl /?/ spiralne, 
kółka brązowa, szpila z łabędzią szyjką 1 główką zwiniętą w uszko* 
spiralne tarczki brązowe - zapewne fragmenty zapinek, fragmenty 
nieokreślonych ozdób brązowyoh oraz paciorek bursztynowy .

Zespół ozdób brązowych jak także materiał oeramlczny pozwa
lają datować omawiane tu cmentarzysko na młodszą epokę brązu.

8ZCZAW0RTŹ, pow. Buako patrz wczesne średniowiecze

SZHKBIAWA - dorzeoze patrz okres nsolltu

fOMIOB, pow. Dzierżoniów patrz okras nsolltu

TRZBSft - "Podwornt”, patrz okres nsolltu
pow. Tarnobrzeg

«
TUHEOflOB* po«* Hrubl.ssdw Mas.ua Okręgów. « Lublinie

Dsl.ł Aroh.ologll

Badania ratowało., prow.dsił agr Zygaunt Ślusarski, 
finansował TEZ w Lublinie.' Pl.rw.sy asson badań. 
Caentarsysko s I okrasa epoki brąsu.
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Stanowisko znajduj. się w północnej osęśoi wal Turkowlo.# as



-  89

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.


