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Z grupą tarnobrzeską z młodszej epoki brązu – wczesnej epoki żelaza łączy 
się płytki obiekt 122 o nieregularnym zarysie i słabo uchwytnych granicach. 
Jamę osadową z tego okresu reprezentuje również obiekt 115, który w górnych 
partiach lejowato zwężał się ku dołowi, a od głębokości 100 cm przybrał kształt 
walcowaty. Jego prawie płaskie dno zalegało na głębokości 145 cm. Nieduża 
cylindrycznej formy jama tarnobrzeska 119 sięgała do głębokości 82 cm.

Z wczesnego okresu rzymskiego (lub ze stadium B2/C1) pochodzą relikty 
dużej budowli halowej, po której pozostało 15 dołów słupowych. Ostatni z tych 
dołów – stanowiący narożnik północno-wschodni wielkiego domostwa – od-
kryto w sezonie sprawozdawczym (obiekt 121). Jama miała kształt walcowaty 
o średnicy 80-84 cm, dno przebiegało na głębokości 92 cm.

Trzy jamy (nr 117, 118 i 120) z doby prahistorycznej o nieustalonej bliższej 
chronologii interpretujemy jako dołki posłupowe.

Znaleziono kilkaset zabytków ruchomych, w tym około 30 wyrobów ka-
miennych (krzemień, w tym czekoladowy i birczański, margiel krzemionkowy 
dynowski, radiolaryt i obsydian), a przede wszystkim ułamki ceramiki prahisto-
rycznej, głównie grupy tarnobrzeskiej i w mniejszej liczbie z wczesnego okresu 
rzymskiego oraz stadium B2/C1. Do unikatów należą pojedyncze fragmenty 
celtyckich naczyń grafitowych i toczonych na kole. Zebrano też kilkadziesiąt 
ułamków naczyń wczesnośredniowiecznych z VIII-X w.

Dokumentacja i materiał są przechowywane w Instytucie Archeologii Uni-
wersytetu Jagiellońskiego.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Recherches Archeologiques” oraz 
w „Materiałach i Sprawozdaniach Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego”.

Badania będą kontynuowane.

•	 osada kultury łużyckiej
osada z okresu późnego średniowiecza i nowożytności•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone w czerwcu pod kierun-
kiem Justyna Skowrona i A. Pelisiaka (Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu). Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad.

•	 osada kultury łużyckiej
osada z okresu późnego średniowiecza i nowożytności•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone w czerwcu pod kie-
runkiem Justyna Skowrona i Andrzeja Pelisiaka (Fundacja Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu). Finansowane przez Agencję Budowy i Eks-
ploatacji Autostrad.

•	 ślad osadniczy kultury łużyckiej (epoka brązu)
Sondażowe badania wykopaliskowe na przebiegu autostrady A-1, przepro-

wadzone od 13 do 16 września pod kierunkiem mgr Magdaleny Wieczorek-Szmal 
(Muzeum Śląskie w Katowicach). Finansowane przez Agencję Budowy i Eksplo-
atacji Autostrad. Przebadano powierzchnię 0,53 ara.

W sieci 8 sondaży nie odkryto obiektów archeologicznych nawarstwień kul-
turowych. Znaleziono jedynie fragment ceramiki i odłupek krzemienny. Stanowi-
sko wstępnie zakwalifikowano do nadzoru w trakcie realizacji autostrady.

Wyniki badań zostały opublikowane [w:] D. Abłamowicz, Przebieg i wyniki 
archeologicznych badań uzupełniających na trasie planowanej autostrady A 1 
w województwie śląskim, „Badania Archeologiczne na Górnym Śląsku i Zie-
miach Pogranicznych w latach 1999-2000”, Katowice 2002, s. 435-463.

•	 ślad osadniczy kultury łużyckiej (epoka brązu)
Sondażowe badania wykopaliskowe na przebiegu autostrady A-1, przepro-

wadzone od 17 do 19 października pod kierunkiem mgr Gerty Bielińskiej (Mu-
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