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w Warszawie. Sprawozdanie sporządził 
mgr Andrzej Koperski z Muzeum Ziemi 
Pi-zemyskiej.Finansowało Muzeum Okrę
gowe w Rzeszowie.

W trakcie wykonywania niewielkich wykopów pod ogrodzenie, na głębokoóci 
około 30 cm natrafiono na ceramikę oraz zabytki krzemienne z epoki neolitu, 
co skłoniło do podjęcia ratowniczych prac wykopaliskowych.

Stanowisko położone jest w północnej częóci m iasta Przem yśla - dzielnica 
Budy« n* najwyższej kulminacji terasy  doliny potoku przepływającego na północy.

Ogółem przebadano 4 obiekty - jama kształtu owalnego przypuszczalnie o 
charakterze gospodarczym.Stwierdzono również ślady kilku słupów o regularnym 
układzie.

Uzyskano sporą ilość fragmentów naczyń grubo ściennych, niekiedy zaopatrzo
nych w guzki oraz ułamki ceramiki cienkościennej bez ornamentu. Poza ceramiką 
w obiektach znaleziono 3 siekierki kamienne oraz drobne narzędzia krzemienne 
z surowca wołyńskiego.

Osadę można wstępnie datować na wczesną fazę neolitu, m ateriał wskazywałby 
na kulturę ceramiki wstęgowej rytej i wczesną lendzlelską.

Badania powinny być kontynuowane.

RACIBÓRZ - Studzienna Muzeum w Raciborzu
Stanowisko 2

Badania prowadził m gr A.Rachwaniec.
Finansowało Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Raciborskiej. Pierwszy sezon badań.
Osada wielokulturowa;neolit - kultura pu
charów lejkowatych i kultura lendzlelską;
Hallstatt C - kultura łużycka.

s
Stanowisko położone je st za zabudowaniami ul. Sw. Floriana na terenie pól 

należących do Fr.M atuszka, A. Wyrobka i A.Sowik, skąd do niedawna wybierano 
piasek.

Muzeum ir Raciborzu rozpoczęło badania ratownicze na oaj Dard ziej zagrożonym
odcinku. Założono wykopy 5 z 5 m, co było podyktowane ukształtowanie terenu.

2
W sumie przebadano obszar o pow. 400 m . Odkryto i przebadano 54 jamy będące 
głównie śladami po słupach lub pozostałościami obiektów mieszkalnych.W kilku



przypadkach byfy to  jamy typu zasobowego* a w jednym stwierdzono palenisko 
z zawartością dużej ilości węgla drzewnego* ceramiki* kości zwierzęcych i p rze
palonych krzemieni« Z ogólnej liczby jam najwięcej je s t związanych z kulturą 
pucharów lejkowatych* znacznie mniej z kulturą lendzielską i z kulturą łużycką« 
Ponadto stwierdzono obecność dwu neolitycznych warstw kulturowych zalegających 
na głębokości 40 cm. o miąższości 30 i 105 cm*jak również dużych zaciemnień 
nieokreślonego pochodzenia z bogatym m ateriałem  zabytkowym w postaci ceramiki, 
narzędzi i pół surowca krzemiennego* węgli drzewnych* kości zwierzęcych. O kreśle
nie funkcji tychże zaciemnień na obecnym etapie badań jest jeszcze niemożliwe* 
ponadto częściowo uległy zniszczeniu przez wybieranie piasku.

Badania będą kontynuowane. .

RUSZKOW H* po w. Koło
Stanowisko 3 patrz mezolit

SANDOMIERZ* Collegium Go storni  aimm patrz wczesne średniowiecze

SARNOWO* pow.Włocławek Muzeum Archeologlczn e
Stanowisko I 1 Etnograficzne w Łodzi

Badania prowadził dr Henryk Wiklak.
Finansowało Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne w Łodzi oraz WKZ 
w Bydgoszczy. Kontynuowanie prac z 
la t ubiegłych. Cmentarzysko grobowców 
kujawskich z n  okresu neolitu polskiego* 
kultury pucharów lejkowatych.

Zrekonstruowano grobowiec n r 8* ustawiono 5 tablic informacyjnych 1 zdjęto 
dwie warstwy mechaniczne na grobowcu n r 9. Grobowiec n r 8 odbudowano całko
wicie* uporządkowano wokół niego teren* obsiano trawą i ustawiono tablicę infor
macyjną. Podczas odbudowy ustawiono 138 m bieżących głazów polnych. Dzięki 
pomocy Muzeum we Włocławku i innych instytucji włocławskich przewieziono z 
Włocławka 30 głazów do odbudowy omawianego grobowca«Wymiary grobowca po 
odbudowie : długość 72 m* szerokość w czole 8 m* w wierzchołku 1*5 m*wysokość 
w czole 3 m* a w wierzchołku 1*5 m.

Wykonano 5 tablic barwnych na blasze ocynkowanej umieszczonych na pod
kładach z desek drewnianych; a / 4 tablice informacyjne z tekstem* ilustracją
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