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Uzyskano również poziomy użytkowe budowlit poziom budowy, funkcjonowania i rozbiórki obiektu. Materiał i do
kumentacja są obecnie opracowywane, a wszelkie rozwiązanie 
problemów stawianych przed rozpoczęciem prac będzie możliwe 
po ich ukończeniu w 1983 roku.
PRZEMYŚL Muzeum Okręgowe
ul. Rycerska w Przemyślu

Badania prowadził mgr Andrzej Ko
perski. Finansował Y/KZ w Przemyś
lu. Siódmy sezon badań. Cmentarzy
sko "staromadziarskie" z X wieku 
i obiekt prahistoryczny z epoki 
neolitu.

Stanowisko położone jest w dzielnicy Zasanie, na 
wyeksponowanej odnodze jednego ze wzgórz, po lewej stronie 
Sanu.

Wykopy.badawcze zlokalizowano we wschodniej częś
ci cmentarzyska, w górnej partii skłonu opadającego ku 
wschodowi, do doliny nieistniejącego cieku, prostopadłego 
do doliny Sanu. W rejonie tym prowadzone są prace ziemne 
związane z budową domkÓw jednorodzinnych.

Odkryto kolejny grób - nr 1 6 . Szkielet zalegał 
pod warstwą humusu, w żółtej glinie, na głębokości około 
45 cm. Nie stwierdzono zarysów jamy grobowej. Usytuowany 
był na osi W-S z nieznacznym odchyleniem ku południowi, 
głową skierowany ku zachodowi. Zmarły pochowany był w po
zycji vorprostowanej na wznak, ręce wyciągnięte wzdłuż tułowia* Z wyposażenia grobowego u z y s k a n o  ż e l a z n y  n o ż y k ,  srebrT 
ny pierścień i srebrny kabłączek skroniowy. Zachowała się 
jedynie górna partia szkieletu.

Na południe od grobu nr 16 natrafiono na fragment 
kaloty z czaszki ludzkiej, poniżej na pojedyncze, rozwle
czone fragmenty kości ludzkich.

Zniszczenia spowodowane zostały prawdopodobnie 
wcześniejszymi pracami przy niwelacji i odgradzaniu parcel.

Badania w rejonie wschodnim nie przyniosły dal
szych obiektów grobowych, wydaje się więc, że uchwycono 
wschodnią granicę cmentarzyska.

Odsłonięto również jeden obiekt prahistoryczny
0 kształcie owalnym, z zawartością ułamków naczyń, polepy
1 węgli drzewnych. Wystąpiły też odłupki krzemienne, jedna 
cała oraz fragment siekierki z łupku. Materiał pozwala wią
zać obiekt zx epoką neolitu, z kręgiem kultury lendzielskiej.

Materiał i dokumentację z badań złożono w Muzeum 
Okręgowym w Przemyślu.

Badania na cmentarzysku zakończono.


