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nieliczne luźne fragmenty ceramiki. Wśród znalezisk luźnych najciekawsza jest gliniana figurka 
przedstawiająca dzika, nawiązująca do podobnych przedstawień z obszaru Polski środkowej.

Materiały i dokumentacja znajdują się w PSOZ oraz Muzeum Okręgowym w Częstochowie.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Śląskich Sprawozdaniach Archeologicznych”, „Badaniach 

Archeologicznych na Górnym Śląsku i Ziemiach Pogranicznych w 1998 roku”.
Badania będą Kontynuowane.

TRZCINICA, st. 3, gm. Jasło, woj. krośnieńskie, AZP 109-71/1
osada (młodsza epoka brązu lub wczesna epoka żelaza)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w 1998 roku przez mgr. Jana Gancarskiego 
(Muzeum Historyczne – Pałac w Dukli) w okresie od 10 do 23 września. Finansowane przez PSOZ. 
Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 183,75 m.

Badania były pierwszymi pracami wykopaliskowymi na tym stanowisku. Ogółem założono 4 
wykopy sondażowe. W wykopie II odkryto niewielki obiekt kolisty w zarysie i trapezowaty w profilu. 
W wypełnisku znaleziono tylko kilka fragmentów naczyń. W wykopie IV odsłonięto kolistą jamę 
o średnicy 120 cm, sięgającą do gł. 75 cm. W trakcie eksploracji wydobyto z niej kilkadziesiąt 
fragmentów ceramiki, bryłki polepy oraz fragmenty ciężarku tkackiego. 

Ogółem pozyskano 250 fragmentów naczyń, 14 wyrobów z radiolarytu i rogowców, 3 fragmenty 
żaren i bryłki polepy. 

Materiały i dokumentacja znajdują się w Muzeum Okręgowe w Krośnie.
Badania nie będą kontynuowane.

Tur Dolny-Busina, st. 3, gm. Michałów, AZP 92-61/48 - patrz: wczesna epoka brązu

Tyszowce, st. 3, gm. loco, woj. zamojskie, AZP 90-92/20 - patrz: wczesna epoka brązu

WAPNIARNIA, st. 129, gm. Trzcianka, woj. pilskie, AZP 38-24/74
śla•	 dy osadnictwa z okresu neolitu
osada kultury łużyckiej•	
ślady osadnictwa kultury jastorfskiej•	
osada kultu•	 ry przeworskiej z późnego okresu wpływów rzymskich

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w lipcu przez Henryka Machajewskiego. 
Finansowane przez PSOZ i Urząd Gminy w Trzciance. Pierwszy sezon badań. Przebadano 
powierzchnię 404 m².

Stanowisko położone jest na terasie nadzalewowej w pradolinie Noteci. Zarejestrowano łącznie 
225 obiektów, stanowiących pozostałości po osadnictwie ludności czterech kultur: neolit, kultura 
łużycka, kultura jastorfska (?), kultura przeworska. Obiekty: 

osada neolityczna - l jama wypełniona gładzonymi kamieniami i krzemieniami; 1. 
osada kultury łużyckiej - 53 obiekty, w tym 35 jam posłupowych, l ziemianka, 9 palenisk, 7 2. 
jam, l piec gospodarczy oraz 1130 fragmentów ceramiki; 
osada z młodszego okresu przedrzymskiego (kultura jastorfska?) - 3 obiekty w tym 2 jamy 3. 
posłupowe, l palenisko oraz 28 fragmentów ceramiki; 
osada ludności z późnego okresu rzymskiego - 59 obiektów, w tym 36 jam posłupowych, 5 4. 
palenisk, l ziemianka, l dom słupowy, 17 jam oraz 1784 fragmenty ceramiki. Uwagę zwraca 
ziemianka o powierzchni 10 m² z bogatą zawartością naczyń ceramicznych i metalowych detali 
stroju oraz budynek słupowy o powierzchni około 30 m².

Na podstawie chronologii naczyń lepionych ręcznie i wykonanych na kole oraz żelaznej zapinki 


