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cie czy nie znajduje się tam cmentarzysko płaskie kultury ceramiki sznurowej 
oraz dokładne określenie zasięgu nasypu kopca.

2Wykonane zostały dwa wykopy o łącznej powierzchni 150 m . Rozmieszczono 
je na południowym i południowo wschodnim przedpolu kurhanu.Grobów płaskich 
nie stwierdzono. Odsłonięto natomiast 3 płytkie jamy o słabo zhumifikowanych 
wypełniskach z ubogim materiałem zabytkowym /ceram ika 1 krzem ień/ kultury 
ceram iki promienistej, będące najpewniej pozostałością krótko wykorzystywanego 
obozowiska,Na uwagę zasługuje, częściowo tylko zbadane, płaskodenne zagłębienie 
o regularnym, prostokątnym zarysie, otoczone rowkiem. Ze zbadanej części wypeł- 
niska tego obiektu nie wydobyto materiałów zabytkowych. Dokładnie określono 
zasięg płaszcza kopca /  37 m średnicy/ 1 jego wysokość /  4,3 m /. Wykonano 
pełną dokumentację pomiarową kurhanu. Obiekt powinien zostać w trybie natych
miastowym objęty opieką konserwatorską. Badania kopca rozpoczęte zostaną w 
roku przyszłym.

PRZEMY&L Muzeum Ziemi Przem y sklei
ul. Cicha w Przemyślu

Badania prowadził m gr Krzysztof Kowalski.
Finansowało Muzeum Ziemi Przemyskiej w 
Przem yślu. Pierwszy sezon badań. Neolitycz
na osada kultury len dziel sklej.

Stanowisko usytuowane jest na wysokim wyniesieniu lessowym, nad niewielkim,
bezimiennym prawym dopływem Sanu, na peryferii m iasta, przy szosie do Żurawicy,

2Prace tegoroczne miały charakter ratowniczy.Odsłonięto ogółem obszar 57 m , 
odkrywając 4 jamy z materiałem  kul tury lendzielskiej. Ceramika z ornamentem 
kłutym pozwala je  datować na wczesne stadium tej kultury.W m ateriale krzem ien
nym dominuje surowiec wołyński. Znaleziono też 1 odłupek z krzemienia świecie- 
chowskiego.Na szczególną uwagę zasługują 3 siekiery z łupku.

Stanowisko w Przemyślu nie zaznacza się na powierzchni zabytkami,Obiekty 
nie są zniszczone,leżą poniżej współczesnej orki.

Te warunki prectysponują je  do podjęcia na nim szerokoprzestrzennych badań 
na dużą akalę,
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Przem yśl

Badania prowadził mgr Krzysztof Kowalski 
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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


