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Badano warstwę koltorową, grubo6oi 40 do 160 aa, pod ktdrą, w 
laaaowya oaloa, występują skupiska. Prsskopano systaaatyoanla taran 
o pow. ok. 20 arów, a kilka arów sbadano wkopani 1 rowami kontrolny
mi. Odkryto 46 skupisk jam aleszkalnyoh 1 gospodarozyoh ora* dna pie- 
os garnoarskla s okrawów wpływów rsymakioh 1 wędrówek ludów. Intsre- 
■ująoe są jamy kultury lsndslelaklej, trsolnieoklej, łużyoklej 1 
wenedaklej, oraa oba pleoe garnoarskla. V wymienionyoh skupiskach 
analoslon* dużą iloóó sabytków, prsede wssystklm oerarniki. Odkryto 
też sagadkową Jamę, prawdopodobnie kultową, s okresu lateńskiego, / 
dużą lloóolą polepy 1 małą oeramikl /ułamki naosyń terra slglllata/.

T warstwie kulturowej snajdowały się lloane sabytkl różnyoh kul
tur, w tym oeramlka typu praskiego 1 żużel żelasa.

Pierwszy pieo gamoarskl /skup. 25 i 25 1/ aa komorę wypałową 
o średnicy 150 do 140 om 1 głąb. 50 om. Kusst Jest zaohowany w oa- 
łeśol. Komór paleniska nie preparowano, ale wlot posiada przegrodę,
00 wskazuje na to, że palenisko Jest dwudzielne. Zewnętrzna stroma 
śoian aa wyraśne odoiskl pleolonkl z cienkioh prętów, 00 wskazuj* 
na to, że śoiany pieoa nalepiono naf tę pleoionkę. Pieo obetonowano
1 przewieziono do Warszawy, do Państwowego Muzeum Arehsologloanogs, 
gdsie będzie eksponowany.

Drugi pieo gamoarskl aa komorę wypałową o średniey 110 1 wyo.
40 om. Badani* Jego Jest w toku.

W obu pleoach znaleziono dużo oeramikl toosonej tsw. slwsj.

■OWA НОТА - Mogiła Muzeum Aroheologlozae w Krako
wie - Oddział w Iowej Huole

Badania prowadziły1 mgr Marta Oodłowska 1 mgr Małgorzata Ora- 
bowska. finansowało Muzeum Arohoologlozn* w Krakowi*, Oddział 
■owa Huta. Trzeci sezon badań. Osada wielokulturowa z okresu
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neolitu 1 ■ epoki brąau /kultura łutyoka/.

Badane stanowisko /Mogiła et.62/ rosoląga alą na Marasie lewego 
braegu Wisły na wschód od aabudowaó wsi Mogiły i ledy w bespodrednla 
saslągu prao praemysłowyoh Huty la. Lenina. Prsebadano 30 arów, na 
któryoh odkryto 66 obiektów aroheologiosnyoh /obiekty nr 324 - 390/. 
Warstwa kulturowa na snaosnej osąścl stanowiska uległa oałkowltenu 
snlsaesenlu* wraa a górnymi osąśoiaai obiektów /prses niwelowanie 
terenu spyohaoaaal/i w swiąsku a tym niektóre Jamy rysująoe alf na 
tle lessu jako obiekty odrębne* mogły pierwotnie stanowić jedną wląk- 
aaą oałoóó.

lajstarsae osadnictwo należy do kultury oeramlkl wstągowej ry
tej* odsłonlątej w dwóoh obiektach. Jeden a nioh /nr 327/* to duże* 
nieregularne aagłąbienle /wymiaryt 9x5m/. W csąśol praydennej* pray 
dolanach jamy analeaiono dlady po 3 ałupaoh. natrafiono również na 
ślad paleniska. Ceramika representowana była prses fragmenty olenke- 
doiennych adobionych oaarek* i fragmenty naoayń grubej roboty* wy
konanych a gliny o domlessoe organiosnej.

Kultura lendsielska representowana jest prasa 23 obiektów«wśród 
któryoh praewadają jamy goepodaroae. Csąśó a nich* to jemy aasobswe* 
o profilu grusskowatym lub trapesowatym* Ma podstawie materiału oe- 
ramlosnego /w którym nie wyróżniono fragmentów adobionych ornamentem 
kłutym/ modna omawianą osadą datować na środkową fasą kultury len- 
dslelskiej i łąosyó ją a grupą plessowską tejde kultury. Hatraflono 
także na ślad chaty słupowej /nr 328/, która niestety prawie w oałeś-
oi. sostała snlsscaona.• Mie udałe slą ustalić ani jaj pierwotnych 
wymiarów, ani chronologii. laledy jednak aaanaoayó, de w r. 1966 • 
bespodrednla sąsiedstwle. uohwyoono aarys słupowej* trapesowatej oha-
ty kultury lendslelskiej.

W esąśol pln.wseh. osady odkryto na praestraeni ok. 30 m rów 
/ o sser. 1-1.5 ■/. otacaająoy ją od strony południowej, w którym
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tak*« wystąpiły waterlały koltary lendalelsklej.
Zabytki kultury puohardw lejkowatych odkryto w traaoh obiek

tach t wlążąoyoh alą aaptwna a położoną na aaohdd dużą oaadą taj 
kultury. Głównym surowcem krzemiennym używanym prsaa naolltyoanych 
mlesakańodw oaady był krzemień jurajaki. Jedyni# aporadyosnla ana- 
leslono aabytkl a aurowoa śwleeleohowsklego.

Z późniejszych obiektów odkryta 4 jamy kultury łużyoklej. La* 
dały ona w oaęśol pin. aa oh. badanego obszaru.

OJ001» pow. Olkuaa patra paleolit 1 meaollt
Jaskinia Ciemna

08BTH0» pow. Odra Museum Archeologlozne we
Yrooławlu

Badania prowadalła doc.dr Vanda Sarnowska pray wapdłudaiale 
mgr Jersego Oołubkowa 1 mgr Pelloji Bryłowekiej. Plerwaay 
aeaan badań. Kurhan a okresu neolitu /T/i ślady a epoki 
brązu» a okresu halsztackiego» okresu lateńskiego i a okre
su wpływów rzymskich*

V dniach 2 - 2 7  llpca przeprowadzono race wykopaliskowe na 
kurhanie* który znany był już w okresie międzywojennym 1 określo
ny jako wcaesnobrąaowy.

Kurhan usytuowany był w leele» około 2 km na północno-aaohdd 
od wel Oaetno. w odległości około 250 m od koryta raekl Baryozy. 
Stanowił nieregularny spłaszczony stożek o wymiaraoht średnica 25 mv 

Mokodó 3-4 m. Porośnięty był młodymi drzewami. Ma jego powierzohnl


