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oras prsedmloty s brąsu np. fragmenty aspili/. W euale wydobyto 
około 120 naosyń różnego ke stał ta w tym wiele sdobionyoh geome- 
tryosnym ornamentem rytym. V więksiości grobów naosynla są poła
mane prawdopodobnie na skutek nacieku oiężkioh massyn eksploatu
jących żwir.

Wydobyty w trakcie ratowniosych prao wykopaliskowyoh mate
riał sabytkowy, poswala datowatf cmentarzysko na młodasą epoką ko
lasa •

RYBNA» pow. Brseg Konserwator Zabytków
Archeologiosnyoh w Opola

Badania prowadsiła mgr Teresa Różyoka. Finan
sował WKZ w Opola. Oswarty seson badań. Osada 
s okresu halsztaaklego i okrasa wpływów wjs* 
skleh#

V okresie od 9.IK. do 19.IZ.1968 r. kontynuowano badania wy
kopaliskowe w Rybenj pow. Brseg.

Z uwagi na ograniosone kredyty badania ratownlose skoncentro
wano na najbardziej zagrożonym prses wybieranie plaska odoinka 
piaskowni. Ogółem prsebadano 2 ary. Odkryto 2 jamy oznaczone nume
rami 1» 2/68. Jama nr 1/68 pasiadała kastałt owalny» w przekroju 
nleckowsty. Zarys Jej wystąpił bezpośrednio po sdjąclu darni. Wy
miary jej wynosiły* 90 x 1,10 m, głębokość - 50 om. Wypełnlsko 
jamy stanowiła sypka» ciemna próohnloa« przemiessana s grudkami 
polepy i kawałkami węgli drzewnych. Inwentarz Jamy stanowiły dro
bne skorupy kultury łużyckiej oraz kości swlersęoe. Jama nr 2/68 
posiadała ksstałt owalny» w przekroju nleckowsty. Posiadała wy
miary i 2 x 2 a, głębokość - 30 co. Wypełnlsko jamy stanowiła



olemna» aypka próohnloa» przemieszana a grudkami polepy» eilnie 
naayoona węgielkami. Inwentarz jamy stanowiły drobne skorupy z 
okresu wpływów rzymakloh oraz kAmleń Żarnowy.
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SANDOMIERZ m. patrz średniowiecze

8IBMIB0H0W» pow. Łaak Muzeum Regionalne
w Pablanloaoh

Badania prowadziła mgr Maria Jażdżewaka-Majdowa.
Finansował WKZ w Łodzi. Pierwszy eezon badań.
Omtenjako t pogranie» okreaóm halutaekiego i 
lalrfririigo /kulturo pomorską/*

Praoe /od 7 do 21.IX.1968 r./ rozpoozęto na miejaou przypadko
wego odkrycia dobrze zachowanej fibuli żelaanej z odwiniętą nóżką. 
Stanowisko anajduje alę 100 m na 3 od drogi z Brsykowa do Slemle- 
ohowa. W miejaou» ekąd przypadkowy znalazca doetarozył fibulę» od
kryto pojedynczy grób ciałopalny z obwarowaniem kamiennym. Popielni
ca - duże naczynie baniaste - stała na bruku kamiennym. Otaozały 1 
przykrywały ją daże polne kamienie. Na wyposażenie grobu okładały 
alę azczypoe żelazne z trójkątnymi uchwytami oraz żelazny nożyk 
slerpowaty. Kamienna obstawa grobu była w jednym mlejeou naruszona.
Stąd prawdopodobnie wyjęta została fibula.

pPrzekopano teren o powierzchni 145 ® i odkryto w aumie 4 gro
by z obwarowaniem.kamiennymi 2 pojedyncze» jeden zbiorowy - z trze
ma popielnicami» przykrytymi mlaami 1 z aześoioma przystawkami» 
oraz Jeden prawdopodobnie symboliczny» w którym komora grobowa


