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osada z okres rzymskiego•	
osada z okresu wczesnego średniowiecza (VI i X-XI w.)•	

Wykopaliskowe badania archeologiczne, przeprowadzone w terminie od 9 do 26 września przez 
dr. hab. Sylwestra Czopka (Muzeum Okręgowe i Instytut Archeologii WSP w Rzeszowie). Finan-
sowane przez WKZ i Instytut Archeologii WSP w Rzeszowie. Czwarty sezon badań. Przebadano 
powierzchnię 496 m².

Najstarszą fazę osadnictwa na tym stanowisku reprezentują pojedyncze wytwory krzemienne 
występujące głównie w warstwie kulturowej. Ogółem odkryto 37 obiektów, z których 15 wiąże się 
z osadnictwem grupy tarnobrzekiej. Były to owalne lub nieregularne w zarysie jamy z niewielką 
ilością materiału zabytkowego, głównie ceramiki. Na uwagę zasługuje obiekt nr 84 będący grobem 
kultury trzcinieckiej. Kości zachowały się w stanie szczątkowym. Wyposażenie stanowiło naczyń-
ko wazowate na nóżkach „postawione” na glinianym przęśliku i gładziku kamiennym. 5 obiektów 
pochodzi z okresu rzymskiego, w tym częściowo uszkodzona chata mieszkalna z interesującym ma-
teriałem zabytkowym (ceramika, przęślik, ostroga, grzebień), który może być odnoszony do okresu 
późnorzymskiego. W warstwie kulturowej wystąpiły ponadto dwie fibule żelazne o zbliżonej chro-
nologii. Badania tegoroczne przyniosły odkrycie dwóch kolejnych chat będących typowymi dla tego 
stanowiska obiektami datowanymi na VI wiek. W jednej z nich zaobserwowano dwa poziomy osad-
nicze. Obiekt starszy to chata z przełomu okresu rzymskiego i wędrówek ludów. Obiekt młodszy mo-
żemy datować na okres wczesnosłowiański. Miał charakterystyczny czworokątny zarys i piec glinia-
ny w północno-wschodnim narożniku. W obydwu obiektach poza ceramiką wystąpiły tzw. „chlebki” 
gliniane.

Najmłodszą chronologię na stanowisku miał wannowaty obiekt wczesnośredniowieczny datowa-
ny na X-XI w.

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

Archeologicznego”.
Badania będą kontynuowane
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cmentarzysko popielnicowe kultury łużyckiej (epoka brązu)•	

Badania wykopaliskowe kierowane przez mgr. Józefa Niedźwiedzia (ROBiDZ w Lublinie) miały 
charakter prac ratowniczych. Trzeci sezon badań, w trakcie którego przebadano powierzchnię 1 ara.

Łącznie odkryto i zadokumentowano 7 grobów popielnicowych kultury łużyckiej i 1 jamowy 
obiekt nowożytny. Niewielkie i już częściowo zniszczone jamy grobowe zawierały z reguły jedno 
naczynie – popielnicę. Popielnice reprezentują niemal wyłącznie dwie formy naczyń. Są to naczynia 
dwustożkowe i esowate garnki, a jedynym wyjątkiem był kubek pełniący rolę popielnicy w grobie nr 
48. Dotychczas na cmentarzysku odkryto 52 groby.

Dokumentacja powykonawcza z badań znajduje się w WUOZ Lublin, Delegatura w Zamościu, 
a materiały zabytkowe zdeponowano w Muzeum im. St. Staszica w Hrubieszowie. Wyniki badań 
zostały opublikowane w „Archeologii Polski Środkowowschodniej”, t. V, 2000.

Inowrocław, st. 100, gm. loco, woj. kujawsko- pomorskie, AZP 45-40 – patrz: młodszy okres prze-
drzymski – okres wpływów rzymskich

Klonówka, st. 46, gm. Starogard Gdański, woj. pomorskie, AZP 19-44/22 – patrz: młodszy okres 
przedrzymski – okres wpływów rzymskich


