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ma ani jednego przypadku wkopywania, układ wszystkich jest regularny, równoległy) są 
ograniczone na wschodnim i zachodnim końcu budynkami o zdecydowanie mieszkalnym 
charakterze (znaczne rozmiary, słupowa konstrukcja ścian, typowo domowy inwentarz 
z ciężarkiem tkackim, przęślikami, paciorkami bursztynowymi i liczną ceramiką, głównie 
„stołową”). Zabudowa mieszkalna osady kultury przeworskiej (w sezonie 1995 wyeksplo- 
rowano 21 domostw) koncentrowała się w północnej i północno-zachodniej części cypla, 
gdzie zlokalizowano rzędy chat. Regularnie prostokątne budynki, zagłębione w podłoże na 
20-70 cm, posiadały ściany wzniesione w konstrukcji słupowej (od czterech do kilkunastu 
slupów w rozmaitych układach). Powierzchnia budynków wynosiła od 14 do 34 m2 (ten 
ostatni z układem słupów dzielących wnętrze na dwie izby). W wypełniskach domostw 
znaleziono m.in. zapinkę A 84, 2 paciorki szklane, kilka bursztynowych, liczne przęśliki 
oraz kilka tysięcy fragm. naczyń kultury przeworskiej.

W sąsiedztwie największego domostwa odkryto w rozległej jamie owalną konstrukcję 
kamienną o wymiarach 3,7 x 2,8 (wymiary wnętrza 2,4 x 1,4 m). Wiodące do jej wnętrza od 
strony chaty wejście było zastawione kamiennymi płytami. Konstrukcja zagłębiona była 
na 70 cm w calec. Nasycenie dolnej części wypełniska substancją organiczną oraz fakt 
wielokrotnego używania pozwalają uznać obiekt za wędzarnię.

W rejonie kulminacji cypla odkryto pozostałości naziemnych, owalnych w rzucie obiek
tów mieszkalnych z młodszej fazy wczesnego średniowiecza. Występują wśród nich zarów
no naziemne, jak i zagłębione do 70 cm w podłoże. W zgliszczach chat obok dużej ilości 
ceramiki z XII-XIII w, znaleziono kilka noży i żelazne nożyce.

Osada w Tarnowcu jest pierwszym w całości rozpoznanym stanowiskiem w tej części 
kraju. Znaczenie uzyskanych wyników w przypadku fazy „przeworskiej” podnosi fakt 
położenia osady na pograniczu Kotliny Sandomierskiej (z bogatym osadnictwem okresu 
przedrzymskiego, m.in. grupy tynieckiej w pozakarpackim biegu Dunąjca) i Pogórza (in
tensywnie zasiedlonego w okresie późno rzymskim). Faza wczesnośredniowieczna osady 
może być z kolei uznana za pozostałość najstarszej osady tarnowskiej, wzmiankowanej od 
1123/1125 r.

Badania zakończono. Niewielki fragment osady stanowiący własność prywatną objęty 
będzie nadzorem archeologicznym wszelkich prac ziemnych.
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Badania prowadziła mgr Mirosława Dernoga. Finansowane przez 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Pile. Pierwszy sezon ba
dań. Osada produkcyjna kultury wielbarskiej (pol. II-2. pot. III w.).

Stanowisko zlokalizowane jest na polu ornym, na południowym brzegu jeziora Rgiel- 
skiego. Na podstawie wyników penetracji powierzchniowej i nawiertów wykopy założono 
w centralnej części stanowiska, w strefie przykrawężnej terasy nadzalewowej. Na obszarze
3 arów odkryto 14 obiektów, w tym ziemiankę, 6 palenisk, 4 ogniska dymarskie, 3 jamy 
oraz liczne jamy posłupowe. Zarejestrowano także ruchomy materiał archeologiczny w po
staci fragm. naczyń ceramicznych, polepy i bryłki żużla.

Materiały i dokumentacja znąjdują się w Państwowej Służbie Ochrony Zabytków. 
Prace będą kontynuowane.


