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Na podstawie badań powierzchniowych wydaje się, iż osada swym 
zasięgiem obejmuje całą powierzchnię wzgórza, jednak najbardziej inten
sywne ślady osadnictwa koncentrują się na jego południowym zboczu. 

Badania będą prawdopodobnie kontynuowane w roku przyszłym.

SWIECIECHÓW-LASEK, patrz neolit
pow. Kraśnik

ŚWIELUBIE, pow. Kołobrzeg patrz wczesne średniowiecze

TRÓJCZYCE, pow. Przemyśl Muzeum Ziemi Przemyskiej
w Pflzemyślu

Badania prowadził mgr Andrzej Koperski. Finansowało Mu
zeum Okręgowe w Rzeszowie. Czwarty sezon badań. Cmenta- 
rzystko z epoki brązu i okres wpływów rzymskich.

Badania o charakterze ratowniczym prowadzone były na cmentarzy
sku, położonym we wschodniej partii wsi, na łagodnie opadającym brzegu 
potoku. Przebadano obszar o powierzchni 50 m2, odkrywając kolejne 4 
groby ciałopalne jamowe. Wyróżniono także kilka skupisk z materiałem 
archeologicznym, być może pozostałości zniszczonych grobów. Zaobserwo
wano zarys jam grobowych o średnicy około 40 cm i nieznacznie zagłę
bione.

Materiał archeologiczny reprezentowały fragmenty ceramiki głównie 
typu kuchennego, kilka ułamków ceramiki gładzonej koloru czarnego w 
tym partie przykrawężne, co pozwala je wiązać prawdopodobnie z okre
sem rzymskim.

Z innych zabytków należy wymienić przede wszystkim zapinkę brą
zową pokrytą na wierzchu blaszką srebrną zdobioną niezwykle bogatym 
ornamentem (II grupa Almgrena) występującą wespół z okuciem metalo
wym, a ponadto 2 fragmenty sprężynki brązowej zapinki, drobny ułamek 
przedmiotu z brązu, ułamek przęślika glinianego, resztki przetopionych 
przedmiotów ze szkła, odłupki krzemienne oraz szereg przedmiotów me
talowych przypuszczalnie nowożytnych.

Przeprowadzono również badania sondażowe na domniemanych osa
dach położonych w bliskim sąsiedztwie cmentarzyska. Na stanowisku Nr 1 
w Hnatkowicach w odległości około 700 m na południe od cmentarzyska, 
na zboczu terasy niewielkiego potoku, w wykopie sondażowym wyróżnio
no warstwę kulturową z ceramiką wczesnośredniowieczną. Natomiast na 
stanowisku Nr 2 w Trójczycach położonych bezpośrednio na południu od 
cmentarzyska, w warstwie kulturowej znajdowano ułamki ceramiki, któ
rą przypuszczalnie można odnieść do okresu rzymskiego.


