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28 W aesno epoka brązu

H re b e n n e , s t .  31 Państwowa Służba Ochrony Zabytków
gm . H o ro d ło , w oj. z a m o jsk ie  w Zamościu

Badania prowadził Wiesław Koman. Trzy groby, prawdopodobnie 
kultury  mie rżano wickiej. Wczesna epoka brązu.

* Literatura: Sprawozdania..., s. 21-22.

IHrubieszów-Podgórze, st. 5, gm. loco, woj. zamojskie — patrz: neolit 
Husynne-Kolonia, st, 6, gm, Hrubieszów, woj. zamojskie — patrz: neolit

L u te  za , s t. 24 M uzeum Okręgowe w Rzeszowie
gm . N ieb y lec , w oj. rz e sz o w sk ie  
A ZP 108-76

Badania prowadzili mgr mgr Antoni Lubelczyk i P iotr M itura. F inan
sowane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Rzeszowie. 
Pierwszy sezon badań. Osada z wczesnej epoki brązu oraz ślad osad
nictwa z późnego okresu wpływów rzymskich.

Stanowisko położone jest na stoku cyplowatego spływu, nad niewielkim potokiem 
płynącym na granicy Lutczy i Domaradza. Odkryte zostało w 1992 r. w trakcie badań 
powierzchniowych AZP — znaleziono wówczas kilka starannie obrobionych narzędzi 
krzemiennych oraz drobne fragm. ceramiki kultury mie rżano wickiej.

Badania wykopaliskowe miały charakter sondażowy, Wyeksplorowano 3 wykopy o łącz
nej powierzchni 200 m . Na tle calca wyraźnie rysowały się okrągłe, szaropopielate 
zaciemnienia o średnicy 30-40 cm, będące śladami dołków posłupowych. Dołków takich 
odkryto 15, a ponadto jeszcze 3 większe jamy, spośród których na uwagę zaaługuje obiekt
0 wymiarach 120 x 100 cm, wypełniony szarą ziemią z polepą, przepalonymi kamieniami
1 warstwą spalenizny. Z obiektu tego pochodzi kilka fragm. ceramiki kultury  mierzanowic
kiej. Drobny m aterial ceramiczny z wczesnej epoki brązu znajdowany był również na 
pograniczu warstwy ornej i calca.

W wykopie III natrafiono na skupisko ceramiki toczonej na kole z późnego okresu 
wpływów rzymskich, z której udało się wy kleić przy denną część dużego naczynia.

Nie przewiduje się kontynuacji badań.

I Mielec, st. 16, gm. loco, woj. rzeszowskie — patrz: młodszy okres przedrzymski — okres wpływów 
rzymskich

M ystaw czyce, et. 1
gm . P ro sz o w ic e , w oj. k ra b ó w -
sk ie
A ZP 100-61/112

Polska Akademia N auk In s ty tu t Ar
cheologii i Etnologii Oddział w Krako
wie

Badania prowadziła d r Halina Dobrzańska. Finansowane przez In
s ty tu t Archeologii i Etnologii PAN. Szósty sezon badań. Wielokultu-
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rowa osada z przewagą obiektów z epoki brązu i okresu wpfywów 
rzymskich.

W 1993 r. w ramach kontynuacji prac wykopaliskowych przebadano obszar ok. 65 m2, przy 
miąższości warstwy kulturowej ok, 80 cm. Eksplorowano 14 obiektów zabytkowych — dwie 
chaty kultury przeworskiej z późnego okresu wpływów rzymskich oraz 12 jam, spośród któ
rych aż 9 przypada na epokę brązu (kultura trzciniecka i łużycka). Poszerzono badany obszar 
w celu dokończenia eksploracji odsłoniętego w ubiegłym sezonie budynku 92/92 oraz roz
poznania jego najbliższego otoczenia. Przedłużono wykop sondażowy w celu ustalenia 
zasięgu osadnictwa z okresu wpływów rzymskich w kierunku terasy zalewowej Szreniawy.

Obiekt 92/92 miał formę wydłużonego prostokąta o osi biegnącej wzdłuż stoku terasy 
Należał do budynków wgłębionych w ziemię. Zly stan  zachowania obiektu nie pozwalał na 
prawidłową ocenę wielkości jego powierzchni — odkryte slupy wyznaczyły prostokąt 
o długości 7 m i szerokości 4,4 m. Z budynkiem tym należy zapewne wiązać 2 Fragm. 
naczyń terra  sigillata oraz igłę brązową do szycia. Wśród ceramiki wyróżniono naczynia 
wykonane na kole i lepione ręcznie.

W wykopie sondażowym ujawniono część kolejnej chaty (94/93) z późnego okresu wpływów 
rzymskich, podobnie jak poprzednie będącej obiektem prostokątnym, w zgłębionym w zie
mię. W jej wypełnisku wystąpiła ceramika wykonana na kole, z niewielką ilością naczyń 
lepionych ręcznie. Tuż obok budynku 94/93 odkryto antoninian Klaudiusza II, bryłkę 
bursztynu ze śladami cięcia nożem oraz część okładziny kościanej z nitem brązowym.

Wśród obiektów z epoki brązu na uwagę zasługuje częściowo odsłonięty prostokątny 
obiekt 96/93, ze śladami słupa oraz z dużą ilością polepy, należący do kultury trzcinieckiej. 
Dużą serię m ateriału ceramicznego i kostnego zawierało wypełnisko trapezowatej jamy 
95/93, związanej z kulturą łużycką.

Badania będą kontynuowane.

I Namysłów, st, 69, gm. loco, woj. opolskie — patrz: młodszy okres przedrzymski — okres wpływów 
rzymskich

R eguły , s t. IV Państwowe M uzeum  Archeologiczne
gm . M ich a ło w ice , w oj. s t. w a r-  w Warszawie
sz a w sk ie  
A ZP 58-65/38

Badania prowadziła mgr Urszula Perlikow ska-Puszkarska. Finanso
wane przez Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjno-Usługową „Raszyn”. 
Pierwszy sezon badań. Osada kultury trzcinieckiej. Epoka brązu.

Stanowisko n r IV w Regułach zostało odkryte w 1986 r. przez mgr. Stefana Woydę 
podczas badań powierzchniowych przeprowadzonych w ramach AZP Badania ratownicze 
pocjjęto w związku z przeznaczeniem terenu ząjętego przez stanowisko pod zabudowę.

Wytyczono 11 wykopów badawczych o łącznej powierzchni 165 m2. Stwierdzono bardzo 
duży stopień zniszczenia środowiska przez głęboką orkę. Zadokumentowano jeden obiekt?, 
w którego wypełnisku znaleziono drobne fragm. ceramiki.

M ateriał ceramiczny i krzemienny występował tylko w warstwie ornej. Jednocześnie 
stwierdzono występowanie fragm. ceramiki datowanych na okres lateński, okres wpływów 
rzymskich i wczesne średniowiecze.

M ateriały i dokumentacja znajdują się w Państwowym Muzeum Archeologicznym 
w Warszawie.

Badania zostały zakończone.


