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tów naczyń datowanych na okres trwania kultury łużyckiej oraz 12 wpływów  
rzymskich.

patrz: wczesna epoka żelaza

patrz: neolit

•	 ślady osadnictwa neolitycznego
osada kultury łużyckiej (epoka brązu)•	
ślady osadnictwa z okresu rzymskiego•	
ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego i średniowiecznego•	

Badania wykopaliskowe prowadzili mgr Lidia Kamyszek i mgr Mirosław 
Masojć (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Oddział we Wrocławiu).

Stanowisko było zagrożone budową autostrady A-4. W roku 2000 prze-
badano 15 arów, odkrywając 10 niewielkich obiektów o nieokreślonej funkcji. 
Znaleziono kilkaset fragmentów ceramiki naczyniowej pradziejowej i średnio-
wiecznej oraz zabytki krzemienne (związane z kulturą łużycką). Ciekawym za-
bytkiem pozyskanym podczas badań jest dobrze zachowana moneta – srebrny 
denar Hadriana.

Badania były finansowane przez inwestora.
Wyniki badań zostały opublikowane w „Badaniach Archeologicznych na 

Górnym Śląsku i Ziemiach Pogranicznych w latach 1999-2000”, Katowice 2002, 
s. 383-390.

•	 ślady osadnicze z neolitu – kultura amfor kulistych
osada kultury łużyckiej•	
ślady osadnicze z wczesnego średniowiecza i nowożytności.•	

Stanowisko zostało zlokalizowane w ramach akcji Archeologicznego Zdję-
cia Polski. W momencie planowania budowy autostrady A-l – odcinek byłego 
woj. włocławskiego – stanowisko znalazło się w obszarze kolizji z ww. trasą. 
W tej sytuacji, po dokonaniu weryfikacyjnych badań powierzchniowych, zosta-
ło ono przeznaczone do ratowniczych badań wykopaliskowych poprzedzają-
cych prace inwestycyjno-budowlane. W obszarze badań powierzchniowych za-
rejestrowano na obszarze omawianego obiektu punkty osadnicze z okresu neo-
litu (kultura amfor kulistych), wczesnej epoki brązu, kultury łużyckiej, kultury 
przeworskiej, osadę z wczesnego i późnego średniowiecza oraz ślad osadniczy 
z okresu nowożytnego. Jednocześnie oszacowano obszar 50 arów, który powi-
nien zostać objęty badaniami. Niestety ze względu na opóźnienia w wykupie 
terenów objętych inwestycją badania prowadzono tylko na części stanowiska na 
podstawie uzgodnień z właścicielem gruntu, co w konsekwencji wymusza kon-
tynuację badań na omawianym stanowisku po uregulowaniu spraw związanych 
ze zmianą właściciela gruntu.

Stanowisko położone jest na terenie o minimalnej ekspozycji (co jednak 
nie musi być zgodne z sytuacją pradziejową), na podłożu gleb ciężkich (glina 
morenowa). W dużej mierze teren otaczający dziś omawiany obiekt stanowią 
pola uprawne stanowiące najdalej na południowy wschód wysunięty obszar 
czarnych gleb kujawskich. Od północnego zachodu graniczy ono z terenami 
okresowo podmokłymi (quasi-bagiennymi).W sąsiedztwie znajduje się niewiel-
ka liczba drobnych cieków wodnych.

Początkowo prace objęły wyznaczony po badaniach powierzchniowych ob-
szar 50 arów. W toku prac badawczych zanotowano jednak kontynuację osad-
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nictwa w kierunku północnym i północno-zachodnim, co wymusiło kolejne 
poszerzanie obszaru badań w tym kierunku. Niestety późna pora oraz ograni-
czenia związane z brakiem wykupu całości omawianego obszaru nie pozwoli-
ły na definitywne zakończenie badań na stanowisku i zmuszają do ich konty-
nuacji w roku przyszłym. W konsekwencji dotychczasowy obszar badań objął 
około 68 arów podzielonych na 4 odcinki (A, B, C, D – wszystkie niepełne). 
W trakcie badań udokumentowano i przebadano 260 obiektów archeologicz-
nych o charakterze osadowym, w tym 124 dołki posłupowe, pochówek krowy 
oraz 135 jam gospodarczych. Materiał ruchomy pozyskano tylko z obiektów. 
Dzięki materiałowi ruchomemu udało się datować 33 obiekty, w tym zdecy-
dowaną większość na okres osadnictwa kultury łużyckiej, pojedyncze zaś na 
okres wczesnego średniowiecza, okres nowożytny i najprawdopodobniej póź-
ny neolit (pochówek krowy – kultura amfor kulistych). Reasumując, można 
powiedzieć, iż mamy w tym przypadku do czynienia z raczej niewielką osadą 
społeczności kultury łużyckiej. Ponadto uchwycono nikłe ślady działalności 
antropogenicznej z okresu osadnictwa kultury amfor kulistych, średniowiecza  
i nowożytnego.

•	 osada (?) kultury trzcinieckiej
cmentarzysko (?) grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, sondażowe, przeprowadzone od 19 do 
31 lipca pod kierownictwem Moniki Kuraś (autorka sprawozdania, Muzeum Re-
gionalne w Stalowej Woli). Finansowane przez Muzeum Regionalne w Stalowej 
Woli. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 63,50 m².

Celem ratowniczych badań wykopaliskowych w Grębowie było rozpoznanie 
stopnia zniszczenia stanowiska oraz określenie jego zasięgu.

Materiał pozyskany podczas badań jest nieliczny: 32 fragmenty naczyń, ma-
teriały krzemienne oraz szczątki przepalonych kości ludzkich.

Nie zaobserwowano żadnych śladów warstwy kulturowej, jam ani zespołów 
grobowych. Na podstawie uzyskanego zbioru zachowanych fragmentarycznie 
naczyń można wskazywać na jego przynależność do grupy tarnobrzeskiej kultury 
łużyckiej. Obecność kilku fragmentów naczyń trzcinieckich oraz materiały krze-
mienne mogą świadczyć o wcześniejszym zasiedleniu tego terenu przez ludność 
kultury trzcinieckiej.

W trakcie badań stwierdzono daleko zaawansowany stopień destrukcji sta-
nowiska. Zniszczenia są spowodowane eksploatacją tego terenu (wybiórka pia-
sku), w której wyniku powstało wybierzysko na obszarze kilkudziesięciu metrów 
kwadratowych. o głębokości około 3 m.

Materiał i dokumentacja są przechowywane w Muzeum Regionalnym w Sta-
lowej Woli.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Roczniku Muzeum Regionalnego 
w Stalowej Woli” oraz „Materiałach i Sprawozdaniach Rzeszowskiego Ośrodka 
Archeologicznego”.

 Badania nie będą kontynuowane.

•	 cmentarzysko kultury łużyckiej z końca III i 1 poł. IV okresu epoki brązu
cmentarz nowożytny – unicki z XVI-XVIII wieku•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone od 26 maja do 24 
czerwca pod kierunkiem mgr. Józefa Niedźwiedzia (autor sprawozdania, Re-
gionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Lublinie). 
Finansowane przez Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kul-
turowego w Lublinie i Lubelskiego WKZ. Piąty sezon badań. Przebadano po-
wierzchnię 205 m².

W czasie badań odkryto dalsze 32 groby kultury łużyckiej skoncentrowane 
w dwóch skupiskach. W ciągu 5 sezonów badań odkryto ich łącznie 84. Ich stan 
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