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bora Małego 1 zajmaje ozęśś podłnknej kulm inacji, ciągnącej g ig  wzdłu* 
płynącej z połndnla aa pdłaoo rzeki ^ lęay? Badania ratownicze objęły 
oboaar 158 m̂  zagrekony wybieraniem piaeku.

V wynika prno odołonlęto 8 jam oeadnlcgych a rśknych okreaśw 
ohronologloznyoh^ N ajętarzzą fazę  eaadnlczą roprozoatowały dwie jamy 
neolityczna /ro az tk l znlazezonogo oblokta aioazkalaogo 1 jama odpad
kowa/^ Doa tarczy ły one k llk n d k lea ląt nłamkśw oeramlkl, p rz ę ś llk  g l i 
niany, ozworościenną alek lerkę im ien n ą, gładzoną 1 fragment łśdkowa- 
tych karen? Zabytki to naloką do knltnry pacharśw lejkowatyoh?

Z V o kreza brązu pochodziły dwa, dobrze zaohowane obiekty: 
owalna ziemianka /o  wynlaimch 3,40  z  2,30  m/ z glinianym palenlaklom 
1 cylindryoznz jama zaaobewa?

Do zajm łodzzej fazy oaadnlozej nalokały 4 obiekty datowane na 
podatawle m aterlała ceramicznego na pśdny okrea rzymakl / I I I  -  pooz? 
IV wieka n?o/ Nyły te  roaztk l znlazezonoj ziem ianki, jama wędzą raka 
1 dwie jamy odpadkowej

Z4D0WICE, pcw? N allaz Hazeam Archeologiczne 1 Etnognafl-
Stanewlake I ozne w Lodzi

Nadania prowadziła mgr Kloenera Eaazewakn 
1 mgr J l r o  №^aegzwm? Plnanaewało №łzeam 
Archecleglozne 1 Etnegzaflczne w ŁodziJ 
Dragi aezon badad^' Cmontarayako z okroaa 
la  te  da kle go 1 rzymaklogo j

Ecntynaawano badania nbie^oroczn e, wznowione pe dz lea lęo lo - 
le tn le j  przerw ie. Zbadane 17 arśw w zachodniej 1 poładalewej ozęśol 
onentarzyaka? Odkiyto 78 grobśw olałopalmych, prze waśnie aazkedzonych, 
w tym 17 grobśw a krzywkowych knltnry wacho dnlopomoraklej z wezwana go 
ekreaa latodaklego, 31 grobśw jamowych z pśśnego okreaa latedaklege 
oraz 6 jamowyoh 1 23 groby popie lnloowe z okreaa rzynaklego? Ponadto 
odkryto grśb akrzynkowy z dnkyn fragmentem naezynla wozeanorzymaklego 
1 mnlejazyml nłamkaml togo* naozynla na dnia greba?

Groby akrzynkowo knltnry waohodnlopomoraklej, Zbndowane z ka
mieni r śśn a j w lelkośol, koneontrewały a lę  w połndmlewe zaohodnlej 
ozęśo l cmentwrzyaka 1 wyznaczały jego zaalęg w tym klemnkn? Miały one 
k ilka bmkśw na rśknych poziomach, a  loh dno wyłckone było n ajczęś
c ie j  łupanymi płaaklml głazam i? Zzwartośś grśbśw była przewaknle zde
kompletowana? Znaleziono nłamkl rśknych mozyd oraz drobna kawałki 
przepaloiych kości ludzkich? tylko w kllkn wypadkach zachowały a lę  po
p ie ln ico , przewaknle o czernionej powierzchni?
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Graby janawa a pddnaga akraaa latadaklaga, akaplająaa alę w p+- 
ładalawaj części anaalarzyaka, rśśniły alę radzajan wypaaaśaala? Obak 
grabdz, zamiatających jadynla alallazaa nłaakl aaazyd 1 przapalaaa kaś- 
a l , wyatępcwały paahdwkl a ozęśalanl nabrojanla, w tym grdb a mlaaaam 
jadaaalaazayn 1 a dwaaa gratami^ Graby a ekraaa rzyaaklagc, wyaiępa- 
Jaaa abak grobdw pdśhalatadzklah, alały padabaa zrdśnlaawanla wypaaa- 
śaala? Hajałcdzzy a nloh zawlarał llaaaa nłaakl aaazyd 1 knpalazta 
abba śalazna, datająca grdb aa maaaamą fazę akraaa wędrdwak laddw?

Wdrdd ladaa zaalazlaayah zabytkdw aa n^agę aaałagają nłaakl 
aaranlkl tarra a lg llla ta , aaędd dna btązawaga aaaaymla taaaamaga araz 
paalarkl wlalapłaaaeayznawa, aajprazdapadabnlaj a aga ta?

tAkktbn, paw? Brapkawlaa patra akraa halaztaakl

ZrOMDfTOWO, paw? Claohzadw łazpdł badad nad Palzklm AraHila-
wiaazam Phlwarzytata Warzzawzklaga
i Palltaabnlkl Harzzawaklaj

Badaala prowadzić dr balazłaaa Chznaatawzka 
araa Halina Baparzka? Plaaaaanał WBł w nar- 
azawla? Plałwazy aazaa badad? Ozada z prza- 
łana akraaa latadaklaga -  wozaaay akraa 
wpływdw rzynzklch?

Przaprawadzaaa badaala aa tyn taraala nlały abaraktar badad 
ratcwalczych? Przabadaaa pcwlarzabnlę 1 ata? Ha abazarza tyn adkryta 
wałaaatająay plaa a kaaatmkojl kaniannaj ałaśący prawdapadabnla da 
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