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Palenisko obstawione było du tymi fregawntami naoayń typowymi 
dla kultury ceramiki promienistej· Sajprawdopodobniej z paleniskiem wiążą elf ślady po ełupaoh tworzące nar o in lic o baty«

Z epoką brązu związanych jest 8 jam leultury łużyckiej, a z późnym okresem wpływów rzymskich 1 obiekt kultury pr*··orskiej . Ble udało się ustalić chronologii 5 obiektów, w tym 1 Blinie BniezoBonego grobu bez wyposażania oraa jamy z ciężar
kami tkackimi.Materiały są przechowywane w Muzeum Archeologicznym - Od
dział w Iłowej Hucie.Badania będą kontynuowane.

IOWA HUTA - Ple«sów patrzwoj.krakowekie okres wpływów rzynskioh
Stanowisko 19
SQWODWOROB, gm.Wasilków patrzwoj.białoatockie paleolit i mezolitStanowisko 1

Badania prowadziły dr Lucyna Szadkowska oraz mgr 
Barbara leków /autorka sprawozdania/· Finansowało Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu· Pierwszy sezon badań. Stanowisko 1 - osada kultury pucharów lejkowatych, stanowisko 2 - osada kultury łużyoklej.

Przeprowadzono praoe ratowaleко na terenie budowy drogi otaczającej od póinocj wleä Howy Browiniec.
stanowlBlcol połotone jest na niewielkim wzniesieniu w po- blitoi rzeczkiMłynówki, w północno-wachodniej esfioi wal Howy Browiniec·Sa obszarze o powierzchni 54B m2 odkryto 18 Jam oaadniciyoh. 

0zę66 Jam uległa zniszczeniu podozaa prac ziemnych związanych z budową drogi. Jedna z nich o wymiarach 5x2,Jo ■ atanówiła p6ł- *l««iankę mieszkalną, posoatałe obiekty, najoaflioiej kształtu trapezowatego, miały charakter gospodarczy.Z zabytków ruchomych odkryto flaszę a kryzą oraz llecne 
fragmenty naczyń, przeiliki gliniane, przedmioty z krzeBitnia 1 kamienia. Ha stanowisku ty· natrafiono lućno bez powiązania a określonym oblektea na sztylet krzemienny.

Inwentarz Jam osadniczych typologloznie nożna łączyć s kulturą pucharów lejkowatyoh.
Stanowisko 2 występuje na niewielkim wzgórzu w pobliśu 

rz*czfr~RXÿn3wEÏ7 w odległoioi ok. 500 ■ na zachód od stanowiska 1t na półnoo od zabudowań wsi Sowy Browiniec.
V trakole badań ratownlosych przekopano obazar o po- wlersohnl 484 «2, na którym wyekaplorowano 10 jam oaadnlozyoh.
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Część z nich uległa zniszczeniu podczas prac zlewnych związanyoh z budową drool. Dwa obiekty o dużych rozmiarach /7,60 χ 5,40 m 
oraz 6,90 χ 4,30 n/ pełniły funkcją mieszkalną, o czyo świadczą 
B.in. siady po słupach występujące w ich pobliżu* V jednym z niob odkryto paleniako zbudowane z otoczaków.

Inwentarz jam stanowiły liczne ułaaki naczyń zdobione ornament«» plastycznych llslar z odciskami paloowymi.
Na podstawie materiału zabytkowego oeadę Ή  moim datować 

na okres halsztacki kultury łużyoki*J.
Hateriał zabytkowy znajduje eię w Muzeum 3ląetea Opolskiego^
Badania będą kontynuowane »

NOWY WŁffl, gB, Mi rzec patrz
woj.kieleckie paleolit 1 meaolit
Stanowiska "RYENO*

P0LÖWKA, eat.Brzeéé Kujawski Kuzeun Arubeologioan·woj. włocławskie 1 Btnografionae w Łodzi
Stanowisko 1

Badania prowadził еда Ryezard Grygiel.Finan- Bowalit »KZ we Włocławku, &гщй ftieeta 1 Qa»i- ny w Brześciu Kujawskla, И и м ш  Archeologicz
ne i Etno graf icz&e w Łodaii, H w w y  »«eon 
badań* Cmentarzysko kultury «ater ImllfttfCh*

Stenowieko odkryte zostało wiosną 1977 roku na terenie odkrywki łwiru. Zniszczeniu uleg£ wówczae grób ®eg*l±tyczny, którego owalną komorę o wymiarach 150*120 cm tworxylo dwanaecie dużych kamieni, zaś trzynasty, najwiękazy, nakrywał cmłoAć grobu. 
Wewnątrz spoczywał skurczony na prawym boku e«kl«let ludzki, o orientacji południe-północ, obok którego malend ono dwa naoży- 
nia, dwie siekiery krzemienne, szablę dzika 1  kośoi zwierzęce*
Od weobodu do kowory grobu przylegała obstawa z mniejszych kamieni, wewnątrz której znaleziono’ eęby zwleraęoe. ¥ odległości 
1 n na północ od opisanego grobu odsłonięto wydłużony bnat kamienny o długoloi 10 m i szerokości 2,5 a, pod kttoyft znaleziono niellcme fragmenty naczyń kultury amfor kulietyoti i tośoi zwierzęcych, zaś w centralnej części tego bruku »«obserwowano ślady spalenizny* Ponadto w odległości o i 13 m na zacbód od 
grobu Besalitycznego na głębokości 130 c* od poMlerzchnl ziemi 
odkryto dwa silnie skurczone szkielety ludzkie, spoczywające 
w jamie grobowej bez obstawy, o tym sanym układzie 1 orientacji jak szkielet w opisanym grobie megalitycznym. CałoM odkrycia stanowi ciekawy przykład, mało dotychozas znanego obrząd
ku pogrzebowego w obrębie kultury amfor kulistych.

Materiały z badań przechowywane są v HA1B w Łodzi.


