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wczesnośredniowieczna osada przygrodowa•	
Badania wykopaliskowe o charakterze interwencyjnym, przeprowadzone przez mgr. Andrzeja 

Urbańskiego (Muzeum Zamojskiego w Zamościu). Finansowane przez Muzeum Zamojskie. Przeba-
dano powierzchnię około 0,3 ara.

Prace prowadzono w związku z odkryciem w wykopie budowlanym zabytków archeologicznych. 
W wykopie badawczym odsłonięto półziemiankę mieszkalną z zachowanymi elementami drewnia-
nych konstrukcji słupowych. Posiadała ona czworoboczny zarys o wymiarach 4,0 m x 3,5 m i miąż-
szość około 1 m. W wypełnisku obiektu zaobserwowano dużą ilość fragmentów glinianych naczyń 
lepionych ręcznie i obtaczanych oraz niewielką ilość węgli drzewnych. W pobliżu półziemianki odsło-
nięto palenisko wyłożone kamieniami wapiennymi i polepą, pod którym znajdowała się warstwa gliny 
zawierająca ułamki naczyń. Wymienione obiekty datowane są na IX-X w. Ponadto w warstwie kultu-
rowej obserwowano obecność fragmentów ceramiki przypisywanej kulturze pucharów lejkowatych.

Dokumentacja powykonawcza z badań znajduje się w PSOZ w Zamościu a materiały zabytkowe 
zdeponowano w Muzeum Zamojskim w Zamościu. 

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Archeologii Polski Środkowowschodniej”, t. III. - 1998 r.
Badania nie będą kontynuowane.

Iłża - Chwalowski Trakt 21, gm. loco, woj. radomskie- patrz: neolit

Inowrocław, st. 100, gm. loco, woj. bydgoskie - patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów 
rzymskich

JASIEŃ, st. 13, gm. Brzesko, woj. tarnowskie, AZP 104-62/42
osada wielokulturowa (neolit, starożytność, wczesne średniowiecze)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 20 sierpnia do 4 września 
przez Jerzego Okońskiego (Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy 
sezon badań. Przebadano powierzchnię 114,5 m2.

Wykopy zostały zlokalizowane na wschodnim skraju stanowiska, poza obrębem zwartej zabu-
dowy, która zniszczyła jego przeważającą część. Na większości terenu objętego badaniami, mimo 
obecności na powierzchni wyrobów krzemiennych i różnoczasowej ceramiki, po usunięciu warstwy 
humusu o miąższości do 25 cm stwierdzono obecność piaszczystego calca. W południowej części 
terenu badań odsłonięto pod warstwą miąższej do 28 cm próchnicy obiekt 1/97. Miał on na pozio-
mie odsłonięcia partii stropowej wymiary 3,8 x 2,3 m i zorientowany był dłuższą osią w kierunku 
wschód-zachód, z niewielkim odchyleniem ku południowemu zachodowi-północnemu wschodowi. 
Jednorodne na poziomie odkrycia wypełnisko stanowiła ciemna, brunatno-szara, spiaszczona próch-
nica z nielicznymi węglami drzewnymi, grudkami polepy i spalenizny, występującej przede wszystkim 
w części centralnej. Obiekt miał rzut czworokąta z zaokrąglonymi narożnikami. Na kolejnych pozio-
mach eksploracji (40 i 50 cm od powierzchni współczesnej terenu) miał rzut owalu i wymiary 3,8 x 
2,05 oraz 2,4 x 1,7 m. Wypełnisko utrzymywało jednorodny charakter, zwracała jedynie uwagę więk-
sza ilość drobnych, przepalonych kamieni piaskowcowych w spągu obiektu. Obiekt miał nieckowaty 
profil z maksymalnym przegłębieniem wzdłuż ściany północnej i w części północno-wschodniej. Brak 
było wyraźnego poziomu użytkowego. W wypełnisku obiektu wystąpił interesujący zespół ceramiki 
wczesnośredniowiecznej z końca VIII i pierwszej połowy IX w. (13 brzegów, 100 fragmentów brzuś-
ców, 7 fragmentów den, 26 fragmentów polepy oraz 9,08 kg przepalonych kamieni piaskowcowych). 
Zbadany obiekt jest pozostałością naziemnego budynku o plecionkowej konstrukcji ścian.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Tarnowie.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Materiałach i Sprawozdaniach Rzeszowskiego Ośrodka 

Archeologicznego”.
Badania nie będą kontynuowane.


