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zsosonyoh prsas ten obiekt, grobów kultury łużyckiej. Trudno 
obeonle ustalić oharakter 1 apreeyiowaó chronologię tego obiektu.

Wćród aabytków oeramiosnyoh najbardziej oharakteryatyozne są 
fragmenty naozyń z dziurkami pod krawędzią, oo pozwala łączyć 
odpowiednio groby z grupą tarnobrzeskiej kultury łutyokiej. Wćród 
oeramikl z okresu rzymskiego przeważała oeraalka kuohenna, tylko 
nlelloanie występowała oeraalka gładzona koloru czarnego,

Praedaioty aetalowe były reprezentowano prsesi szpile brą
zowe, swój brązowy, zapinki brązowe z okresu rzymskiego, wymie
niony żelazny grot ossosepu oraz żelazny nożyk* Inne występują-,, 
oz praedaioty to gliniane prsęćllkl oraz kilkanaóole odłupków 
1 wiórów krzemiennyob.

Badania w prsyasłyob latach będą kontynuowane w kierunku 
ustalania zasięgu omentarsyska 1 równoczesnego ratowania tego 
oennego stanowiska przed snizzezeniem.

THTBOZA, pow. Przeworsk Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

Badania prowadzili mgr, mgr Jan 1 HA Ina Mizrtuasewaoy* 
Finansowało Muzeum Okręgowe w Rzeszowie. Srogi sezon 
badań. Stanowiska wielokulturowe - cmentarzysko z okre
su halsztackiego i osada z okresu wpływów rzymskich•

Oclem badań tegorocznych było uobwycenie półnoonej 1 wsehod- 
nlej granioy omentarsyska kultury łużycki ■" J • Rielioane występowa
nia grobów pozwala sądzić, ża aamieraony oal soatał osiągnięty.

Ra przabadanyob trzeoh araoh odkryto 6 grobów popielnioowyoh 
i 5 Jamowych. Oroby popielnioowe były znlazozona z powoda ioh
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płytkiego zalegania. Wśród grobów Janowych występuj# duże aróś- 
nioowanle rotaiarów, zalegania 1 zawartości przepalonyoh kośoi. 
Ceramika z grobów Jeet typowa dla grupy tarnobrzeskiej kultury 
łużyckiej. Zauważa się brak przedmiotów metalowych na przebadanych 
częściach cmentarzyska.

W trakole badań na tym samym stanowisku odkryto osadę z póź
niejszego okresu. Przebadano 4 Jamy 1 3 paleniska, z któryoh jedno 
miało formę pleoa o nieokreślonej funkojl. Zewnętrzną powierzch
nię pieca tworzyła 20 on warstwa silnie przepalonej polepy /kopu
ła silnie zniszczona/ pod nią przepalony jasny piasek bez zawar
tości . Jamy różnią zlę rozmiarami 1 warstwą wypełniająoą. Osęśó 
z nich miała charakter jam zasobowych, funkeji pozostałych nie 
można określić. Zawartość Jan 1 palenisk stanowiły fragmenty os
ram* ki 1 polepy. Ile znaleziono przedmiotów wykonanych a innyeh 
surowców* Datowanie tyoh zespołów jeet utrudnione# W ówletle do
tychczasowych obserwacji 1 analizy form earanlkl datować można 
ożenię na okrea wpływów rzymskich.

Konieczne jeet dalsze prowadzenie badań zarówno w oalu u- 
jhwyoenla zasięga omentarsyeka łużyokisgo Jak 1 ustalenia oba- 
rakteru osady.

TRZKdl - "Podworns" patra okras neolitu
pow. Tarnobrzeg

IT7.01, pow. Bolesławleo Konserwator Zabytków Archeo
logiczny oh na woj.wrooławskle

Padania prowadził mgr Tadeusz Kaletyn. Plnsnsowsł Wydział


