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teriały kultury łużyckiej z końcowych okresów (IV-V) epoki brązu i wczesnej 
epoki żelaza. Ponadto stwierdzono, że osadnictwo związane ze schyłkowym 
paleolitem i mezolitem w obu przypadkach wiąże się co z najmniej 2 różnymi 
horyzontami chronologicznymi, natomiast materiały wiązane ze schyłkowym 
neolitem – wczesna epoka brązu, dotychczas bez bliższego określenia kulturo-
wego, należy najprawdopodobniej uznać za przynależące do kultury ceramiki 
sznurowej. Ponadto stwierdzono nieznacznie podwyższoną obecność ceramiki 
kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego oraz śladowe ilości 
znalezisk z okresu wczesnego średniowiecza, średniowiecza i nowożytności.

Materiały zabytkowe oraz dokumentacja z badań znajdują się w Muzeum 
w Międzyrzeczu.

Konieczna jest kontynuacja badań ratowniczych.

•	 cmentarzysko kultury łużyckiej (IV okres epoki brązu - okres halsztacki C)
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone od 1 do 12 sierpnia 

pod kierunkiem mgr Iwony Młodkowskiej-Przepiórowskiej (Koło Naukowe 
Studentów Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego). Finansowane przez Koło 
Naukowe Studentów Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Przebadano po-
wierzchnię 0,30 ara.

Stanowisko zlokalizowane na piaszczystym wyniesieniu rozległego cypla ufor-
mowanego na prawym brzegu rzeczki Pankowki i jej bezimiennego dopływu, na 
południe od wsi Truskolasy. Teren zniszczony dziką wybiórką piasku. Badania obej-
mowały północną część piaskowni w celu uchwycenia zasięgu cmentarzyska od tej 
strony (ar. IX ćw. D i niepełna ćwiartka C). Przed rozpoczęciem badań podjęto in-
terwencję (skutek niwelacji terenu), podczas której przebadano 4 obiekty (nr 59-62). 
W trakcie badań odkryto 8 obiektów (od nr 63 do 68, 69A, 69B). Łącznie odkryto 12 
obiektów, w tym 7 grobowych: 5 popielnicowych, jamowy, szkieletowy; 5 obiektów 
to nieokreślone jamy z elementami zniszczonych konstrukcji kamiennych.

Materiały z badań znajdują się w Muzeum Częstochowskim.
Wyniki badań zostały opublikowane w „Badaniach Archeologicznych na 

Górnym Śląsku i Ziemiach Pogranicznych w latach 1999-2000”, Katowice 2002, 
s. 180-187, „Śląskich Sprawozdaniach Archeologicznych”, Wrocław 2001, t. 43,  
s. 165-180.

•	 ślady osadnictwa z neolitu
ślady osadnictwa z wczesnej epoki brązu (?)•	
osada grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej (epoka brązu i wczesna •	
epoka żelaza)

Ratownicze badania wyprzedzające, przeprowadzone w kwietniu pod 
kierunkiem mgr Izabeli Mianowskiej (autorka sprawozdania, Usługi Arche-
ologiczne Izabela Mianowska). Finansowane przez Telekomunikację Polską 
SA. Drugi sezon badań. Przebadano powierzchnię 1 ara.

Stanowisko, odkryte w trakcie badań AZP w 1997 r., przebadano na linii 
światłowodu, szerokim na 1 m wykopem podstawowym. W przypadku natra-
fienia na obiekty archeologiczne poszerzano wykop w celu odsłonięcia całości 
zarysu obiektu, nie dalej jednak niż 3 m od wykopu podstawowego.

Odkryto 16 obiektów, spośród których ob. 51, 69, 81, 88 i 95 nie mają 
określonej przynależności kulturowej, ob. 51 (nie został wyeksplorowa-
ny, wyjęto jedynie z jego stropu stosunkowo dobrze zachowane naczynie) 
należy łączyć z kulturą mierzanowicką lub starszym okresem, ob. 47, 49, 
50, 70, 72, 74 i 83 zawierały materiał pozwalający je określić jako przyna-
leżne do grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej epoki brązu, ob. 52, 67, 
68 i 71 zawierały materiały tej samej kultury datujące je na wczesną epokę 
żelaza. Ponad obiektami zalegała warstwa kulturowa najprawdopodob-
niej spływowa, zawierająca materiały neolityczne, łużyckie z epoki brązu 
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