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TROJCZYCB,

Muzeum Ziemi Przemyskiej

pow. Przemyśl

w Przemyślu

Badania prowadzi! mgr Andrzej Koperski, finansowało Muzeum
Okręgowe w Rzeszowie 1 Towarzystwo Przyjaciół Sauk w Przemyślu*
Badania o charakterze ratowniczym na cmentarzysku z okresu
III - IV wiek n*e*
Odkryto kilkanaście grobów ciałopalnych mocno zniszczonych
przez orkę. Były to głównie niewielkie groby jamowe oraz kilka
grobów popielnicowych czystych. Z zabytków, poza oeramiką o nis
kim poziomie wykonania, należy wymienić} fragment zapinki z wy
soką pochewką, noże żelazne, żelazny grocik do strzały, szpilę
brązową, przęślikl gliniane.
Tegoroozne badania dostarczyły wstępnych danych co do

cha

rakteru i chronologii stanowiska. Ze względu na stałe zagrożenie
stanowiska oraz jego znaczenie dla poznania okresu rzymskiego
w południowo - wschodniej Polsoe postuluje się prowadzenie sys
tematycznych kilkuletnich prac wykopaliskowych.

WISIORY,

pow. Kartuzy

Katedra Archeologii Uni
wersytetu Łódzkiego

Badania prowadzili dr Jerzy Kmieciński i mgr Krzysztof Walenta, finansował Uniwersytet Łódzki.
Celem badań w Węsioraoh było ustalenie zasięgu cmentarzyska
badanego przez Bkspedyoję Wykopaliskową U. Ł. w latach 1955-61.
Wykopy wyznaczono więc na przypuszczalnych okrajach.
Badania prowadzone w bieżącym sezonie wykopaliskowym w peł
ni potwierdziły wcześniej postawioną tezę o całkowitym niemal
wyeksplorowaniu cmentarzyska. Przemawia za tym fakt nie znalezie*
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ale żadnych zabytków w obu wykopach. Ponadto ekspedycja nasza
prowadziła, badania powierzchniowe wokół Węsior w promieniu
około 30 km.

WIELICZKA»

W I E L I C Z K A

pow. Kraków

- Bochnia

W I E T R Z Y C H O W I C E

patrz okres lateński

patrz neolit

patrz neolit

pow. Koło

•
W I L K Ó W » pow. Prudnik

»
Huzeum Śląska Opolskiego

Badania prowadziła mgr Lucyna Szadkowska* finansoweł WKZ
w Opolu.
Celem tegorocznych badań ratowniczych - na domniemanej
osadzie z okresu wpływów rzymskich - było dokończenie eksplora
cji jamy nr 2» którą odkryto i częściowo zbadano w ubiegłym
roku.
Jama była w przybliżeniu owalna /dl. .2»00 m/ o przekroju
lejowatym /maksym, gł. 1,20 m/. Brunatno-brązowe wypełnisko sta
nowiła glina przemieszana z piaskiem. Ha zawartość kulturową
złożyła się przede wszystkim ceramika i jeden rozoieracz kamien
ny. W ubiegłym roku obok oeramikl znaleziono tu dobrze zachowa
ne nożyczki żelazne.
Dotychczas na omawianym stanowisku przebadano zaledwie
p
30 m i odkryto 2 jamy* Prace wykopaliskowe przewidywano w la
tach następnych będą miały na oelu określenie charakteru i chro
nologii stanowiska»

