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glinianych datowanych główni* dé X nł^h-i koioi zwierzęcych, 
nieokreślona przadaioty ielazne 1 ornamentowany płaski prz^ilk kamienny.

Między człon«· 1 1 2  odsłonięto warstwę żwiru wraz z kon- 
strufcoją dużych kamieni, które soins Łączyć prawdopodobnie z pod
stawą wału poprzecznego, oddzielającego oba człony, Jednoczę fala 
etwierdzono, 1« strop warstwy kulturowa^ na aajdanl· członu 1 wy
stępuj· około 3*5 - ч ■ wytej od pozioeu stropu warstwy kulturo· wej oa Majdanie członu 2·

Materiał £rddłowy znajduje się w Musetm Aroh*ologic*ny« w Poznaniu.
Prac« będą kontynuowana.

MYSUBÖRZ Myélibcrski· Towarsyetwo
woj, gorzowskie Kulturalna

Etodania prowadził «fr Bogusław Bo Janowski. Flnanao- wało Myślibor»kie Towarzystwo Kulturalne, Pierwszy 
sezon badań. Grodzisko wezeaaodradniowiaM»· /VIII· X/?// ота« ilady oaadnlotwa я »krasu halsstaeko- 
lateÀeklego n i  »

Grodzisko o powlertofcsil około 4000 ■* połotoea ieat na pdł- wyapi· wackoMego brzegu } n i m  Hydllborskiago. Byle ono ozęi- oiowo Ь«4м>· w enwle Ii wojny 4wlttov»J i w latMk pdęćdslesią- tyoh XX wieku.
Badaolaad okjęte obszar « powlereohKl 7? ■?· w saobedniej ozędel fMildtt, | Ш *  sałodooo dwa wykopy WHtoiadł· do Maju walu, Starano się uotowyoić oządo najdanu, oątą partię przywałową oraz przeciąć wał ,
и ц й а о ^  waratwy »aadniez*j w partii pr*ywałov*i wynosiła 

150 on. Odsłonięte nawarstwiania wału wynoaaą około 210 о·. V partii prsywalwaj, w «sntvi« o barwi* brunatnoMernsj odkryto po- 
zoctółeeol pieca kopulasta^» wailMionego posa zabu&ewaaiaaŁ/?/· Prewdepedobale złudy! da ulÿtttu w goepedarstwi· dwaewyn. Warstwa 
aMrl4t*ała łtoloi awier*ęe«» ptasi·, rybi· kręfl, oioi i łuski. 
Znaleziono - groty straał, nlotaeżak, oloeło, fragnsnt krzesiwa 
z klamrą, jlerddottek brązowy srebrzony* Na sam ptlaą uwagt za- sługuj· odkiy ta w stropi« warstwy osadnlozaj Jednostronni# bita 
■онпи opętane· - brtdctaat.V odałonlętyofa nawarstwlaniaoh wału drawal«ao-iieans«o, kilkakrotni· spalonego i odbudowywanego. zdecydowanie doalnuj» oera- 
alka wczescoAreteiowleozna, prcęalikl 1 kodoi zwierzęca. V taj 
ozędci grodziska wystąpiła oeranika, prawdopodobnie balaztacka 
lub lateńska, ktdra pochodziła s oczyszczania 1 wyrównywania ■ajdanu grodu 1 «ostała użyta wraz z zianlą do budowy wałów.



Wymienione przedmioty metalowe, kościane i rogowe pozwalają określić wstępnie czas trwania grodu na VIII-X wiek·
Materiały z badali przechowywane są w magazynach Myäliboreki ego Ośrodka Kultury.
Badania będą kontynuowane.
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NEHRYBKA, gm.Przemyśl Muzeum Okręgowe
woj.przemyakie w PrzemyśluStanowisko 7

Badanie prowadził mgr Stanisław Lewandowski. Finansował WKZ w Przemyślu. Pierwszy sezon badali* Stanowisko wielofazowa, osada grupy tarnobrzeskiej z epo·* ki brązu, kultury przeworskiej z późnego okresu wpły
wów rzymskich, osada wczesnośredniowieczna, ślady osadnictwa neolitycznego oraz wczesną/brązowego /kul. Monteoru ?/.

Stanowisko usytuowane jest na grzbiecie cypla oraz na wschodnim i południowym skłonie lewobrzeżnej terasy Sanu i Wiaru. Odkryte zostało w trakcie badań powierzchniowych w dolinie Sanu.
Badania miały na celu rozeznanie problematyki stanowiska oraz 

sytuacji zalegania materiału zabytkowego· Założono cztery wykopy sondażowei 1/77 długości 53 m, 11/77 długości 17 m, 111/77 długi na 46 » oraz wykop TV/77 długi na 12 m. Utworzyły one kształt 
krzyża, którego dłuższe ramiona przecięły całe stanowisko w poprzek. Po wschodniej stronie grzbietu cypla wykonano dwa wykopy szerokoprzestrzenne o łącznej powierzchni 60 m2. Ogółem przebadano obszar o powierzchni 336 m2.

V wyniku badań odkryto ponad dwadzieścia Jam, tyleż śladów po słupach oraz cztery paleniska wykładane polepą i kamieniami. Stwierdzono występowanie kilkusłojowej warstwy kulturowej o miąższości dochodzącej do 120 cm.
Materiał neolityczny reprezentowany był przez ceramikę, której stań zachowania nie pozwala na zrekonstruowanie form naezyrfl1
Zabytki z wczeenej epoki brązu zalegały głównie w warstwie kulturowej* Zaobserwowano fragmenty naczyń o esowatym profilu, formy zdobione ornamentem rytym i plastycznym, nawiązujące do 

inwentarzy kultur komarowsklej 1 Konteoru*
Wśród materiałów grupy tarnobrzeskiej występują fragmenty 

garnków tulipanowatych, Jajowatych, mla połkulistych 1 profilowanych, czerpaków oraz talerzy krążkowych· Zauważono szereg fragmentów o gładkich czernionych powierzchniach.
Okrea rzymeki reprezentują naczynia lepione ręcznie oraz 

formy misowate toczone na kole typu ceramiki aiwej. Materiał występuje w kilku jamach, a także w obrębie warstwy kulturowej;


