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Groby halsztackie wystąpiły we wschodniej części badanego obszaru. Były wśród nich bogato wy-
posażone, w których obok popielnicy znajdowało się od 12 do 16 miniaturowych naczyń przystaw-
nych. Nowością jest występowanie grobów pozbawionych popielnicy. Wyjątkowo ubogo w porówna-
niu z grobami halsztackimi z ubiegłych sezonów wyglądało wyposażenie pochówków w przedmioty 
metalowe. W jednym z nich znaleziono niewielką szpilę brązową, ułożoną poziomo pod misą nakry-
wającą, w innym - fragment naszyjnika.

W tym sezonie określono zachodni zasięg cmentarzyska. Natomiast fakt znalezienia w założonym 
w północnej części stanowiska wykopie sondażowym trzech grobów halsztackich pozostawia otwartą 
kwestię północnego zasięgu cmentarzyska.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza 
w Zielonej Górze. 

Na tym etapie prace na stanowisku zakończono.

Mściwojów, st. 13, gm. loco, woj. legnickie - patrz: wczesne średniowiecze

Mściwojów, st. 14, gm. loco, woj. legnickie - patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów 
rzymskich

Namysłów, st. 27, gm. loco, woj. opolskie - patrz: środkowa i późna epoka brązu

Opalenie, st. 3, gm. Gniew, woj. gdańskie - patrz: wczesne średniowiecze

OSIEK, st. 68, gm. Wyrzysk, woj. pilskie, AZP 37-31/127
ślady osadnictwa kultury pomorskiej (okres lateński)•	

Sondażowe badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Jarosława Rolę (Muzeum Okrę-
gowe im. Stanisława Staszica w Pile). Finansowane przez Komitet Badań Naukowych. Pierwszy sezon 
badań. Przebadano powierzchnię 6 m2.

Zarejestrowano fragment polepy (większa jej cześć znajduje się na terenie jeszcze nie badanym) 
z materiałem ceramicznym kultury pomorskiej okresu lateńskiego. Pobrano próbkę węgli drzewnych 
do analizy radiowęglowej.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Pile.
Badania będą kontynuowane.

Paprotki Kolonia, st. 41, gm. Miłki, woj. suwalskie - patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpły-
wów rzymskich

Patków, st. 1, gm. Niemojki, woj. bialskopodlaskie - patrz: środkowa i późna epoka brązu

Pawełki, st. 7, gm. Kochanowice, woj. częstochowskie - patrz: środkowa i późna epoka brązu

Pawłowice, st. 1, gm. Michałów, woj. kieleckie - patrz: środkowa i późna epoka brązu

Petrykozy, st. 6, gm. Białaczów, woj. piotrkowskie - patrz: wczesne średniowiecze

PISZKOWICE, st. 3, gm. Kłodzko, woj. wałbrzyskie, AZP 93-24/22 
osada neolityczna•	
ślady osadnictwa z okresu halsztackiego•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez dr. Pawła Valde-Nowaka (Instytut 
Archeologii i Etnologii PAN w Krakowie) we współpracy z mgr. Jarosławem Bronowickim. Finanso-
wane przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. Przebadano powierzchnię 2 arów. 


