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GRODZISKO DOLNE, st. 22, gm. loco, woj. rzeszowskie, AZP 101-81/6
obozowisko schyłkowopaleolityczne i mezolityczne•	
osada kultury trzcinieckiej (wczesna epoka brązu)•	
osada grupy tarnobrzeskiej (późna epoka brązu - wczesna epoka żelaza)•	
osada z okresu wpływów rzymskich (II-III w)•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 3 do 21 sierpnia przez dr. hab. Sylwestra 
Czopka (Muzeum Okręgowe w Rzeszowie). Finansowane przez Wójta Gminy Grodzisko Dolne. 
Trzeci sezon badań. Przebadano powierzchnię 518 m².

Odkryto kilkanaście wytworów krzemiennych datowanych na paleolit schyłkowy i mezolit. Z 18 
przebadanych obiektów, 12 należy łączyć z osadnictwem kultury trzcinieckiej i grupy tarnobrzeskiej. 
Często ścisłe określenie przynależności kulturowej nie jest możliwe. Sześć obiektów przypisano 
osadnictwu kultury przeworskiej. Są to okrągłe lub owalne jamy z nielicznym materiałem zabytkowym, 
głównie w postaci ceramiki, o prawdopodobnie gospodarczym przeznaczeniu. Najciekawszych 
zabytków z okresu rzymskiego dostarczyła warstwa kulturowa.

Poza fragmentami ceramiki, zarówno lepionej ręcznie jak i toczonej na kole, odkryto m.in. 3 
paciorki szklane (1 kulisty, 2 kubooktaedryczne), fragment sprzączki żelaznej, 4 noże, 2 fragmenty 
naczyń szklanych oraz denar Domicjana (emisja 81 r n.e.) i denar subaeratus z czasów panowania 
dynastii Flawiuszy lub Antoninów.

Chronologię materiałów z okresu rzymskiego określono na II-III w. n.e.
Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Materiałach i Sprawozdaniach Rzeszowskiego Ośrodka 

Archeologicznego”.
Badania będą kontynuowane.

Grzybów st. 23, gm. Słubice, woj. płockie - patrz: neolit

HREBENNE st. 31, gm. Horodło, woj. zamojskie, AZP 85-95/75 
cmentarzysko szkieletowe kultury mierzanowickiej (wczesna epoka brązu)•	
cmentarzysko szkieletowe (wczesne średniowiecze)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr Martę Polańską (Muzeum 
Lubelskie w Lublinie). Finansowane przez Muzeum Lubelskie. 

Prace ukierunkowane były na badanie cmentarzysk kultury strzyżowskiej. Badano strefę 
stanowiska o największym zniszczeniu spowodowanym przez orkę i erozję naturalną.

W trakcie badań odkryto 3 groby szkieletowe przypisane kulturze mierzanowickiej, które zawierały 
bardzo źle zachowane ludzkie szczątki kostne oraz ułamki ceramiki i drobne narzędzia krzemienne. 
Zadokumentowano również 9 szkieletowych grobów płaskich, bez jakiegokolwiek wyposażenia, 
w których pochowano zmarłych różnej płci i wieku, układając ich zwłoki na wznak, z głową w kierunku 
zachodnim. Usytuowanie jam grobowych w charakterystycznym układzie rzędowym i ich orientacja 
na osi wschód - zachód pozwala określić je jako groby wczesnośredniowieczne.

Dokumentacja powykonawcza z badań znajduje się w PSOZ w Zamościu, a materiały zabytkowe 
zdeponowano w Muzeum Lubelskim w Lublinie.

Nie przewiduje się kontynuacji badań.

HREBENNE st. 34, gm. Horodło, woj. lubelskie, AZP 85-95/78
cmentarzysko szkieletowe kultury strzyżowskiej (wczesna epoka brązu)•	
osada kultury łużyckiej (późny okres epoki brązu/wczesny okres epoki żelaza)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr Martę Polańską (Muzeum 
Lubelskie w Lublinie). Finansowane przez Muzeum Lubelskie. 


