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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 

Kraków-Nowa Huta-Cło, 
st. 65, woj. małopolskie, 
AZP 102-58/7

Krosno, st. 1, gm. loco, 
woj. podkarpackie,  
AZP 110-74/51

KRZECZYN, st. 5/15,  
gm. Oleśnica, woj. dolnośląskie, 
AZP 79-31/15

LIGOTA WOŹNICKA,  
st. 1, gm. Woźniki, woj. śląskie, 
AZP 91-47/9

LIPNIK, st. 5, gm. Kańczuga, 
woj. podkarpackie,  
AZP 104-79/155

Ś
R

O
D

K
O

W
A

, M
ŁO

D
S

Z
A

 I 
P

Ó
Ź

N
A

 E
P

O
K

A
 B

R
Ą

Z
U


