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OMIJBWOWO, ga.ifmlgial 
woj.lsasoByńakl· patrsokres balaataokl
Q01EVI0S, ga.Hyillbóra 
woj.gorsowakia

patrsepoka brąsu
□Г0WROCŁAW woj«bydgoskie Stanowisko 9$

patraokras лo3j!*
woj.warssawskls patraokras halsstaekl
UJmrfcZÏK f ga. Шуи sków ■oj■oatrołfokis patrsokras wpływów rsyaaklob
KISTRZ, woj·opolski· Stanowisko 1

patrsokraa brąsu

Е0Т0ПСВ, gm.Brwinów 
woj «warssawskl· patrsokraa ■pływów rsjnakloh
ERUÏXCX, gB«SiaalatyoM ■oj.białostocki· Stanowisko U

patrsokres wpływów rsyaakioh

Д О  PIEKARSKI, gm.Dobra ■oj.konlńakl·Stanowisko 1
patrsokrsa wpływów rąyaskioh

HALA WISd. ga*Konopaloa woj.aleradikls Stanowisko 5
Mu m u · Okrygow· w Slsradau

B«d«nl« pro«ad*Ut· agr inną Kuf«l~Dmi«ragowska· flnanaował 1K2 « 81« rad su, PltmiT ■•■on badań. Onsntarsyako ciałopalna kultury praaworaklaj s końca o kr· au latań*kiago.
Stanowisko połoftom jaat na «kraju laau,prsy drodas do ni, 

na stoku pia*»oiY*tei tara«y,na l*wya brsagu Olaanioy·Fnakopano 75 a2 powl«raotmi. W oaasla badań natrafiono na 
6 grobów jaaowyoh 1 1 poplelnioowy. V wylcopl·, pod darnla wyatf- powała plaasomta, brąiowa siania i do M  duAą llololą ułamków oaraaikl. fa głybokodel 35-40 o· od powlanobnl w kliku punktaoh 
wykopu pojsaiiy alf priadmlotr wtalowai dwa nota èsłacna,aaydło 
1 grot «łdosnl· V mlajaca wy·typowania trob prwdmlotów, na głf- 
bokoioi 40-45 o· Mryaowały alf oaaraa plaay stanowiło· strop 
jam grobowych. itypaŁnlako Jaa a tan owita o i a m  alaala prssaloau- 
na ■ duda llodolą Wfgll drismqroh» praspalonyml koióal 1 uiamka- al oaramlkl. Ponadto w grobi* 4 snalaslono dwl· fibul* ialasna, 
а щ grobla 7 ssosątkl taiaowatago uaba śalasnago. Oeraaika aa- 
ahowana jaat wyłąosnla w ułaakaeb, rfosnl· 1«płoną o faostowa- 
nycb brsagaob.
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Jedyny grćb popielnicowy miał - tak lak 1 groby Jasom - 
wyrainl« вагуаоиащ J«*t grobowy, X« dni· l«*ało wiadro brą- towe do połowy wy pełni on« ргм palonymi kottnl. Wiadro »aohowan* 1 
Jeat w dobrym at «ni*. J*at to wyr<5b italski /Ouui/ a II-I w. pm. Po*a tyra m Jasi· grobowej występowały uławfcl osraalkl r«e>- 
ttl· l*ploMj.

Cfcpoeoloeif odki7^«go frapwntu cmsntarsysks aoftna uata- 
lid na koni·« II 1 I w. po·.

Badani* bfdą kontynuowani·.

MIASTKOWO. patrawoJ.fenNp&ekl· окги wpływ*» n j u W c h3ta*owlsko 1

■OM TO9A - PI·* »iw pair»woj .krafcewwki· okrsa wpływów raywakloh
Stanowlako 19

OSIK - РДОХ, patraokres baintaoki

patrawo м в м  érwdnloWÎ*«**

PP Prsoowai* tow m aujl £a- bytków Oddalał w Saeaaolnl· 
Pvaeownl« In^MlogioBio^oD· e*i*ato*wkm

B*d*ni« prowadaił ur Rysaard 11о«оав pr*y wep&- udslal· agr Rn— na Kasiński·go 1 agr «ч^п1таава 
Wllgooklego. Badania ratowało·· finansowała Okręgowe Dyrekcja Ooepoâerkl Wodnej w Posianiu. Ossds 
я okraau pómnolateński·*? i okresu wpływów rsya- •kleb.

T trakol· bodowy praspoopowni »lokallsowaasi na raao« Plob- 
a la , aaiąsantj % r**H »ao Ją  sblornika wodMgo * J* ilo r *k u  oalko- 
wiWai snlsaoMnlu lagto atsnowicko nr 4· Sadadr archeologio *ny 
ueoŁliwił roapoananl* kilka obUkttf* alMaJtalaroh « poataol 
sl«alan«k i połaiaalttMk i »okdł nloh akuploayoh ja· 1 palenisk. 
Râmoeaaénl· « trakol· kopania rowów uayaka&o roaległe praekroje pFMi oalą oeadf, dalfki Który* udokumnt owano dala«· obiekty 
alMsfcalD· 1 goapodaros*·

woj.pllakl*

noeraw 
woJ.*i*radrtie Stanowisko 3

руижхлг woj,*l*r*dskl« 
8tan«*l*ko 4


