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patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich

patrz późne średniowiecze

•	 cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej (IV i V okres epoki brązu)
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone od 2 do 8 sierpnia 

pod kierunkiem dr. Radosława Jarysza (autor sprawozdania, Pracownia Arche-
ologiczno-Konserwatorska ARCH-SIL S.C.). Pierwszy sezon badań. Przebada-
no powierzchnię 20 m².

Badania były związane z niszczeniem stanowiska przez „dziką” eksploata-
cje piasku. W trakcie badań wytyczono 4 wykopy sondażowe. W ich obrębie 
odsłonięto 5 grobów ciałopalnych datowanych na schyłek epoki brązu. Dna 
jam grobowych znajdowały się na głębokości 20-50 cm. Oprócz materiału cera-
micznego w zespołach grobowych odkryto odłupek krzemienny oraz brązową 
szpilę z płaską główką i żeberkami u jej nasady.

Badania będą kontynuowane.

•	 osada kultury łużyckiej
osada kultury przeworskiej (okres wpływów rzymskich)•	

Wykopaliskowe, sondażowe badania archeologiczne na przebiegu auto-
strady A-1, przeprowadzone od 23 do 24 sierpnia pod kierunkiem mgr Elwiry 
Holc (Muzeum Śląskie w Katowicach). Finansowane przez Agencję Budowy 
i Eksploatacji Autostrad. Przebadano powierzchnię 0,99 ara.

W sieci 8 sondaży ujawniono 5 obiektów (jam) oraz obiekt wyznaczony 
4 dołkami posłupowymi z wypełniskiem z zawartością drobnych fragmentów 
ceramiki. Obiektów nie eksplorowano. Ogółem pozyskano ponad 230 fragmen-
tów ceramiki kultury łużyckiej i kultury przeworskiej, znaczną liczbę brył pole-
py, w tym fragment polepy konstrukcyjnej. Stanowisko wytypowane do ratow-
niczych badań przedinwestycyjnych.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Badaniach Archeologicznych na 
Górnym Śląsku i Ziemiach Pogranicznych w latach 1999-2000”, Katowice 2002, 
s. 435-463.

•	 osada kultury trzcinieckiej ze starszego okresu epoki brązu
cmentarzysko grupy tarnobrzeskiej ze środkowego, młodszego i póź-•	
nego okresu epoki brązu i wczesnej epoki żelaza

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone od 1 do 30 sierpnia 
pod kierunkiem dr. Wojciecha Blajera (autor sprawozdania, Towarzystwo Przy-
jaciół Nauk w Przemyślu, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie). Finansowane przez Podkarpackiego WKZ w Przemyślu. Trzeci 
sezon badań. Przebadano powierzchnię 475 m².

Głównym celem badań w 2000 r. była eksploracja i zadokumentowanie 
możliwie największej liczby obiektów, stwierdzonych w strefie południowej 
cmentarzyska podczas sondaży, przeprowadzonych w 1999 r. Inne wykopy, 
umiejscowione w strefach północno-wschodniej i północnej, miały na celu 
określenie zasięgu cmentarzyska w tych kierunkach. Niewielkie sondaże (po  
25 m²) wykonano też w odległości około 15 m na południowy zachód i około  
80 m na zachód od zwartej strefy wykopów (ten ostatni już na terenie sąsiedniej 
wsi Husów).

Odkryto i wyeksplorowano ponad 90 obiektów prehistorycznych (nr 5, 
147 oraz 163-250). Zbadano i zadokumentowane także kilkanaście niniejszych 
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struktur, bez materiału zabytkowego – część z nich to ślady dołków posłu-
powych (oznaczane literami w ramach poszczególnych odcinków), inne – to 
utwory naturalne. Obiekty osadowe, które można wiązać z kulturą trzciniecką 
lub z fazą przejściową między kulturą trzciniecką a grupą tarnobrzeską kul-
tury łużyckiej, były w tym sezonie nieliczne. Są to: głęboka jama trapezowata 
nr 147 (eksplorowana w części północno-zachodniej), płytka jama nieckowa-
ta nr 241 i nieregularna jama nr 248. Z osadą była też przypuszczalnie zwią-
zana większość dołków posłupowych, grupujących się zwłaszcza w strefie 
południowej, w pobliżu jamy nr 147. Wyeksplorowano i zadokumentowano 
pozostałości zapewne 77 grobów popielnicowych o różnym stanie zachowa-
nia (nr 5, 163-180, 181A-181B, 182-183, 185-191, 193-204, 206, 208, 210-227, 
229-233, 235-238, 240, 243-244, 244A, 246, 250, może także 205 i 209), praw-
dopodobnie 7 grobów jamowych bezpopielnicowych (nr 184 i 249, być może 
170A, 192. 228. 239 i 245) oraz grób szkieletowy (nr 207). Większość grobów, 
których skórne partie występowały na głębokości 25-30 cm, była naruszo-
na przez orkę. W 8 grobach znaleziono niewielkie ozdoby brązowe (szpile, 
bransolety, kółeczka, inne części stroju) lub ich ułamki. Na uwagę zasługu-
je brązowy ściągacz do rzemieni o analogiach scytyjskich odkryty w grobie 
nr 219. W grobie nr 170A wystąpił skręt ze złotego drutu, w grobach nr 173 
i 216 – paciorki z niebieskiego szkła. Zadokumentowano 2 naczynia bez kości  
(nr 234 i 247).

W rezultacie badań w 2000 r. zostały potwierdzone obserwacje uzyskane 
w poprzednich sezonach. Nowe aspekty to obecność obrządku szkieletowego, 
zdobiona ceramika, wyroby ze szkła i złota oraz import scytyjski. Potwierdzono 
istnienie podłużnych zgrupowań grobów. Nie udało się określić zasięgu cmen-
tarzyska – wspomniane sondaże, wykonane w znacznej odległości na południo-
wy zachód i zachód, nie wykazały obecności grobów. Ze względu na postępują-
ce niszczenie cmentarzyska przez orkę konieczna jest kontynuacja badań.

Materiał i dokumentacja z badań znajdują się w depozycie w Instytucie Ar-
cheologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Materiałach i Sprawozdaniach 
Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego”, t. 22, s. 279-290 oraz „Roczniku 
Przemyskim”, t. 37.

Badania będą kontynuowane.

patrz: młodszy okres przedrzymski - okres wpływów rzymskich

patrz: neolit

•	 osada kultury łużyckie (IV-V faza epoki brązu)
ślady osadnictwa z wczesnego średniowiecza•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone od 10 do 14 lipca 
pod kierunkiem mgr. Sławomira Kałagate (autor sprawozdania, Pracownia Ar-
cheologiczno-Konserwatorska). Finansowane przez Urząd Gminy w Łagowie. 
Przebadano powierzchnię 31,50 m².

Stanowisko nr 4 jest położone na niewielkim, silnie wyodrębnionym cyplu, 
zlokalizowanym w północnej partii Jeziora Łagowskiego. Badania były związa-
ne z budową sieci kanalizacyjnej. Wykop nr II biegł u nasady cypla na działce nr 
112/1. Odsłonięto i wyeksplorowano 13 jednostek stratygraficznych (dalej: j.s.). 
Materiał łużycki pozyskano z j.s. 6, towarzyszył mu nieliczny materiał wczesno-
średniowieczny. Sądząc z analizy stratygraficznej, badany teren pierwotnie był 
zalany wodami Jeziora Łagowskiego. Wskazuje na to obecność kredy jeziornej 
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