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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-



kiego 1 fr.kamienia do wygładsania.

Zbliżona do elipsy o wymiarach 210 x 164 om« Zagłębiona w oa- 
leo do gł.90 cm. Wypełnieko etanówiła ciemna, bardso swarta 
próohnloa a domlesską węgielków drsewnyoh. Zawierała ułamki 
naosyń» polepę» kodoi. kraemienle oraa 4 sabytki specjalne.

.£ S S L 2
Zbliżona do owalu o wymlaraoh 200 x 160 om. Wypełnieko sta
nowiła bardso ciemna» swarta próchnioa. Zagłębiała się w ca
lec do 95 cm• Zawierała ułamki oeramiki» kraemienle» kodoi. . 
polepę oras 21 sabytków specjalnych» m.i. 2 siekierki kamlen- 
ne» 5 praędlików, kilka fragmentów olężarków tkaokioh» kamie
nie do gładsenla.

Jama 4
Zbliżona do elipsy o wymiarach 315 x 230 om. Wypełnlsko sta
nowiła bardso ciemna» swarta próchnica. Zagłębiona w caleo 
do 62 om. Zawierała ułamki naosyń» kraemienle» polepę oras 
kodol 1 26 sabytków speojalnyoh /m.i. 6 praędlików. kilka 
fr. ciężarków tkaokioh/.

£SBft_2
Prsypominała regularny owal o dr. 160 cm. Wypełnlsklem była 
b. olemna» swarta próchnioa s domiesską węgielków. Zagłębia
ła elę do 90 om w oaleo. Zawierała ułamki n«csyń. krsemlenle* 
kodoi. polepę oras 21 sabytków specjalnyoh /m.i. główka wołu 
s glinu/.

Obiekt tir 6
Skupisko oeramiki sbllżone do nieregularnego prostokąta.

ŹBRHIKI GÛRJTC patrs epoka brąsu


