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Badania prowadzili dr Bolesława Chomentowaka 
i  mgr Jan Michalski /autor sprawozdania/. 
Finansowała Dyrekcja Elektrowni "Połaniec" 
w budowie. Siódmy sezon badań. Ślady osadni
ctwa paleolitycznego, prawdopodobnie osada 
kultury trzcinieckiej, osada grupy tarnobrze
skiej "kultury łużyckiej" z okresu halsztackie
go oraz cmentarzysko z okresu wpływów rzym 
skich.

Badania skoncentrowane były w środkowej części stanowiska, na
kulminacji wzniesienia. Łącznie przekopano 340 m2,

1. Na wtórnym złożu, wraz z materiałem grupy tarnobrzeskiej, znale
ziono nieliczne narzędzia, półsurowiec i odpadki produkcyjne k rze
mienne, które można łączyć z osadnictwem paleolitycznym.

2. Także częściowo na złożu wtórnym wystąpiła ceramika kultury 
trzcinieckiej. W jednym tylko miejscu, na bardzo małej przestrze
ni, odsłonięto nawarstwienia kulturowe. Jedna z warstw być może 
jest związana z kulturą trzciniecką. Tutaj także obok ceramiki wy
stępował m ateriał krzemienny,

3. Głównym przedmiotem badań była nadal osada grupy tarnobrzeskiej. 
Jej istnienie manifestowało się występowaniem warstwy kulturowej
o znacznej niekiedy grubości, jam o przeznaczeniu gospodarczym 
oraz większych obiektów, być może mieszkalnych. Występowała 
w nich bardzo liczn ie ceramika, a z innych zabytków przęślik i, 
rozcieracze kamienne, kamienna miniaturka toporka i żelazna 
szpila z główką rozklepaną i zwiniętą w uszko. Odsłonięto także 
północno-wschodni odcinek przebiegu rowów otaczających część 
osady. W ich obrębie natrafiono na spalone szczątki konstrukcji, 
z których pobrano próbki do analizy C ,

4. Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich było w bieżącym sezo
nie reprezentowane przez jeden zespół grobowy oraz kilka luźnych 
zabytków. Zespół grobowy składał s ię z otoczonej rowkiem prze
strzeni o wymiarach około 3 x 3 m. We wnętrzu, w pobliżu pół
nocnej krawędzi, znajdowały się dwie, toczone na kole, popielnice. 
W jednej popielnicy znajdował się złoty aureus Nerona /1 / i frag
menty kościanego grzebienia. Druga natomiast, oprócz szczątków 
zmarłego, zawierała liczne wyposażenie w postaci dwóch zapinek, 
pozłacanych srebrnych ozdób, szczątków ozdób z brązu, licznych
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szklanych paciorków, glinianego przęślika i takiegoż naczynka, kościa
nych krążków i  szczątków trójw ar stw owych grzebieni, W zabytki wy
posażony był także północny odcinek rowu. Natrafiono tam między in
nymi na szczątki szklanego naczynia, duże fragmenty terra sigilata, 
żelazne szydło i szczątki zapinki.
Luźno znaleziono kldmrę do pasa, fibulę i żelazny nóż.

Badania będą kontynuowane.


