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WTBTRZTOHOf IOB• pow. Koło 
8tanowisko 1

Kuseum Archeologlosne 1 Etno
graf! c*ne w Łodsl

Badania prowadslł prof.dr Konrad Jażdżewski praj współudslale 
p. 8 tania ława Kajowakiego, ngr Karli Baranowskiej» mgr Ireny 
Jadosyk /autorka sprawosdanla/» ngr Tadeussa Kaklewlcsa ora* 
studentówi Karli Zanlgały 1 Zygmunta Błassosyka* Finansowało 
K U B  w Łodsl 1 PRB w Kole. Oswarty aasen badań* Onentarsyako 
s okrętu neolitu /kultura puoharów lejkowatyoh/*

Praoe wykopaliskowa prowadsona na onentarsyaku grobowców kujaw- 
akioh aaąko&ą. objęta aą ogólnopolskim planem badań» raallsowanym w 
swląaku a Kiądsynarodowym Symposjum leolitu planowanym na rok 1970* 

Grobowca kujawskie» któryoh na badanym stanowisku jest 6•nale
żą do jednyoh s najlepiej saohowanyoh obiektów tego typu na terenie 
półnoono-wsoho dniej Buropy*

Prsebadano grobowleo nr II o długoóol 82 m i sserokośol osoła 
ok*ll m* W wląkssośol saohowała slą obstawa grobowa s duży oh głasów» 
malejących w miarą oddalania slą od osoła grobowoa* We wnątrsu na
trafiono na esosątkl poohówku /osąśó osasskl/* Ressta kośol ulrgła 
snlssosenlu* Zmarły» ułożony bespoórednlo na sleml» nie miał sabes- 
pleosenla s kamieni boosnyoh lub bruku ani też żadnego wyposażenia*
W nasypie grobowoa raaleslono ok.150 ułamków oeramlkl» wśród któryoh 
«decydowanie prseważały materiały należąoe do kultury puoharów lej
kowatych* Tylko nlellosne fragmenty naosyń» odkryte w warstwach gór
nych» można sallosyó do wcsesnej epoki brąsu* Batrafiono też na śla
dy ogniska» które byś może jest posoetałośolą po stypie*

Omawiane grobowoe kujawskie należą do kultury puoharów lejkowa
tych s pogranlosa fasy Sarnowskiej 1 wlóreoklej* V roku prsyssłym 
planuje slą prsekopanle dwóoh po«ostałyoh grobowoów 1 sakońosenle 
prac aroheologiosnyoh w Wletrsyohowloaoh*
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Frowad sono są starania o atworaanls reserwatu aroheologlosnego, 
który aa objąć grobowo# w lok naturalnym <> toossnltu

WŁOSZCZOWA - powiat patrs okras paleolitu 1 monolitu
Jądrsejów - powiat

W0JI0WICB. pow. Głubosyoe Konserwator Zabytków Aroheolo-
glosnyoh w Opolu

Badania prewadslł mgr Zblgnlaw Bagnlewskl. Finansował VXZ 
w Opolu. Florwsay aoson badań. Oaada a okrasa neolitu /kul
tura puokarów lejkowatyoh 1 oeramlkl pronlenlatej/.

Badania ratownleso trwały od 5 do 16 lipoa. Stanowisko sostało 
■weryfikowane wiosną b.r. prses A.Kudłą. atwlerdsono wówoAas 1A Jeat 
ono sagrodono dsiką oksploataoją gliny. la powlersohnl natrafiono 
na asereg jam ■ dudą lloóoią materiału sabytkowogo.

Wykop /około 47 m / sałodono na południowym stoku wmleslenla* 
na nlsodytku prsylegająoym do pola uprawnego* na którym atwlerdsono 
jamy* V trakoio prao ratownlosyok ustalono naatąpująoy układ waretwi

1. O m a  - oienna. sabarwlona ssosątkani organlosnyml glinka 
losso-podobna. bardso zwarta» pokryta darnią. gł.O - 30 om.

2. Żółta - silnio sblta glinka losso-podobna /ealeo/ od 50 cm.
V wykopie 1/68 natrafiono na 6 obiektów niorueboayeh.
ian§_l

Zblldona do owalu o drtdnley 160 oa. Zagłębiona w oaloo do 
62 oa. Wypełnlako stanowiła oioana, swarta próohnloa. Zawie
rała ułamki koóolt oeramlkl» polepą* krsemlenle oras mały ku
bek s usakodsonym wylewem* fragment gllnlanago oiądarka tkne-


