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Chełm był po raz drugi gospodarzem corocznych 
konferencji omawiających miniony sezon badawczy. Po
przednio fakt ten miał miejsce w roku 1992 i był połą
czony z otwarciem stałej wystawy archeologicznej w M u
zeum Okręgowym.

Uczestnikami tegorocznego spotkania byli archeolo
dzy pochodzący z różnych instytucji Lubelszczyzny oraz 
delegacja z Wołynia pod kierunkiem prof. Myhajło ^ u -  
czinki, a także goście zaproszeni z innych ośroo : 
z Krakowa - prof. Jan M achnik, z Poznania - prof. A lek
sander Kośko, z Rzeszowa - dr hab. Sylwester Czopek, 
z W arszawy - przedstawiciel Generalnego Konserwato
ra Zabytków - Paul Barford.

Pierwszy dzień obrad, poświęcony epoce kamienia 
zainaugurował prof. Jan Machnik. Jego referat był spra
w ozdaniem  z polsko-ukraińskich badań nad górnym  
Dniestrem  i dotyczył schyłku neolitu na tym terenie. 
Tylko jedno wystąpienie obejmowało zagadnienia zwią
zane ze śladami osadnictwa datowanego na schyłkowy 
paleolit i mezolit (komunikat Wojciecha M azurka na te
m at znalezisk z W ólki W ytyckiej, stan. 50). Pozostałe 
sprawozdania omawiały badania prowadzone na stano
wiskach neolitycznych. Przedstawiono więc wyniki prac 
prowadzonych na m ałym  cmentarzysku kultury wołyń- 
sko-lubelskiej ceramiki malowanej w Strzyżowie (Anna 
Zakościelna) oraz na osadach wielokulturowych w Tep
tiukowie, stan. 6 i Podlodowie, stan. 2, gdzie odkryto 
pozostałości m.in. osadnictwa tej kultury (Halina Taras). 
Kulturę pucharów lejkowatych zaprezentowano w aspek
cie m egalitycznego budow nictw a grobowego (M arek 
Florek - stan. w M alicach Kościelnych i Jolanta Nogaj- 
Chachaj - w K arm anow icach) oraz osady wyżynnej 
w Skibicach, stan. 1, przykrytej nawarstwieniami w cze
snośredniow iecznego grodziska (Rafał N iedźw iadek 
i Andrzej Rozwałka). Interesujący przyczynek do po
znania kultury am for kulistych przedstaw iono w refe
racie dotyczącym  Podlodow a, stan. 2, gdzie zlokalizo
wano relikty osadniczych obiektów nieruchom ych tej 
kultury (Halina Taras). B lok pośw ięcony epoce kam ie
nia zakończono om ów ieniem  wyników badań kurha
nów kultury ceram iki sznurowej w Łubczu, stan. 37 
i W erszczycy stan. 1 na G rzędzie Sokalskiej (Jolanta 
Bagińska).

Następnego dnia skoncentrowano się na problem a
tyce epoki brązu i epoki żelaza (do okresu wpływów 
rzymskich włącznie), chociaż podobnie jak  poprzednio 
nie trzymano się ściśle chronologii, szczególnie w przy

padku poruszania kwestii związanych ze stanowiskami 
wielokulturowymi. Pierwsze dwa wystąpienia poświę
cono badaniom kurhanów kultury trzcinieckiej : szkiele
towego w Žienkach i ciałopalnego w Haliczanach w w oj. 
chełmskim (Andrzej Bronicki). Badania wykopalisko
we w Žienkach (ale również w Haliczanach) ujawniły 
zajęcie kopca przez now ożytny cm entarz grzebalny 
z 2. połowy XVII w. W kolejnym referacie przedstawio
no ekspertyzę antropologiczną szczątków kostnych z po
nad 160 grobów tam odkrytych (Alicja Smiszkiewicz- 
Skwarska). Tylko jedno wystąpienie dotyczyło kultury 
łużyckiej. Sylwester Czopek omówił w nim znaleziska 
i układ przestrzenny cmentarzyska ciałopalnego w Pysz
nicy, woj. tarnobrzeskie. Sprawozdanie z prac prowa
dzonych na cm entarzysku z grobami podkloszowymi 
kultury pomorskiej w Kom acicach, woj. tarnobrzeskie 
przekazał Marek Florek.

Kolejny blok tem atów  traktow ał o okresie prze- 
drzymskim i wpływów rzymskich. Przedstawiono wyni
ki badań przeprowadzonych w Dobryniu Małym, stan. 
VII (M ieczysław Bienia), W ytycznie, stan. 5 (Wojciech 
Mazurek) i Dorohusku, stan. 54 (Teresa Mazurek). Na 
marginesie prezentacji ir-*  riałów o cechach ,jastor- 
fskich” pochodzących z tycn stanowisk rozwinęła się 
nierozstrzygnięta dyskusja na temat sensowności wydzie
lenia grupy czem iczyńskiej. N astępnie Zbigniew Wi
chrowski zaprezentował efekty prac poszukiwawczych 
i wykopaliskowych w  Pikulach, stan. 2 i Kraśniku - Pia
skach, stan. 2. Oba stanowiska są cmentarzyskami cia
łopalnymi. W Pikulach istnieje stałe ogromne zagroże
nie ze strony poszukiwaczy - amatorów posługujących 
się wykrywaczami metali. Konieczne jest więc podjęcie 
zakrojonych na szeroką skalę badań ratowniczych. Sta
nowiskiem  osadowym  kultury przeworskiej badanym 
wykopaliskowo jest Nieszawa Kolonia (stan. 5). Wyniki 
omówiła M arta Polańska. Temat kolejnego sezonu ba
dań w M asłomęczu na stan. 15 oraz Drążgowie Kolonii, 
stan.l i 2 podjęły M arta Stasiak i M onika Gładysz.

Ostatni dzień obrad poświęcono wczesnemu średnio
wieczu i okresowi nowożytnemu. Badaniami objęto kil
ka grodzisk (np. Jurów w woj. zamojskim, Uhrowsk na 
Wołyniu, Zwoła w woj. siedleckim), relikty staromiej
skiej zabudowy (Chełm, Kraśnik, Krasnystaw, Lublin), 
n iezn an e  w cześn ie j od c in k i p odz iem i k redow ych  
(Chełm), wczesnonowożytne fortalicje (Zalesie), osady 
i cmentarzyska, relikty zamku (Łęczna), studnię na Gór
ce Katedralnej w Chełmie.
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W Lublinie zadokumentowano drewniane utwardza
nie ulic (podobnie w Chełmie) oraz kolejne odcinki sta
rom iejskiego w odociągu (w ystąpienia Edm unda Mi- 
trusa i Grzegorza M ączki). W Chełmie - Bieławinie, 
opodal wieży, w miejscu powstającej oczyszczalni ście
ków odnaleziono pozostałości cegielni z XVI w. (referat 
Stanisława Goluba). W  samym mieście przy ulicy Szkol
nej/Krzywej odkryto relikty warsztatu obróbki kości i ro
gu z czasów gdy Chełm był stolicą księstwa halicko-wło- 
dzimierskiego (XIII w.) - referat Tomasza Dzieńkow- 
skiego. Wykonywano także prace badawcze przy ulicy 
Czarnieckiego 8, gdzie stwierdzono istnienie zabudowy 
podgrodzia wczesnośredniowiecznego Chełma (wystą
pienie Stanisława Gołuba). W Krasnym stawie w trak
cie nadzoru archeologicznego prowadzonego przez wy
mienionego autora, w obrębie kompleksu budynków po- 
klasztomych, zadokumentowano resztki dawnego m iej
skiego m uru obronnego starszego niż sam klasztor. 
Nowych danych do rekonstrukcji charakteru urządzeń 
obronnych w Stołpiu na terenie gródka otaczającego 
wieżę dostarczyły badania przedinw estycyjne realizo
wane przez Stanisława Gołuba. Pozwoliły one stw ier
dzić, że istniała tu obm urowana kamieniami fosa (rela
cja Tomasza D zieńkowskiego). Wyniki z nadzorow a
nia prac ziem nych na Starym  M ieście w Kraśniku za
prezen tow ał Z b ign iew  W ichrow ski. B. B arańczak  
i A. M artyniuk z Siedlec przekazały wnioski wysnute 
z badań, które prowadzono na grodzisku w Zwoli (gm. 
M iastków), osadzie wielofazowej w M ogielnicy (gm. 
Karczew) i cmentarzysku w Tokarach, stan. 1 (gm. Kar
czew). Karol Natkański omówił problematykę badaw
czą związaną z eksploracją wypełniska studni uchodzą
cej za wczesnośredniowieczną, a znajdującej się na che
łmskiej Górce Katedralnej stwierdzając, że w roku na

stępnym studnia zostanie poddana pracom zmierzającym 
do usunięcia zasypiska.

Jedyny referat obcojęzyczny wygłosił J. M azurik 
z Łucka. Odnosił się on do wstępnych prac prowadzo
nych w Nowouhruźke (rej. Lubomi). Teren wykopalisk 
jest utożsamiany z wczesnośredniowiecznym Uhruskiem
- siedzibą prawosławnego biskupstwa.

Tradycyjnie obradom konferencji towarzyszyła wy
stawa najciekawszych znalezisk z ubiegłorocznych w y
kopalisk  i nadzorów . Z aprezentow ano niew ątpliw ie 
dużo eksponatów. Ilościowo dominowały zabytki śre
dniowieczne i nowożytne. Taki stan rzeczy odzwiercie
dla tendencje ogólne obecnie panujące w archeologii 
Lubelszczyzny. W iększość funduszy jest przeznaczana 
na prace ratownicze związane z inwestycjami miejski
mi. Eksponaty wzbogacono o plansze złożone ze zdjęć
i kopii rysunków dokumentacyjnych objaśniających kon
tekst znalezisk. Wydano starannie napisany i zilustro
wany przewodnik po wystawie (W. M azurek: Najważ
niejsze odkrycia archeologiczne w Polsce środkowow
schodniej w 1996 roku. Wystawa, Chełm 1997). Do jej 
zwiedzenia zachęcał barwny plakat ze zdjęciem pocho
dzących z wykopalisk nowożytnych naczyń z Chełma 
wykonany przez Grzegorza Zabłockiego.

Uczestnicy konferencji odbyli ponadto wycieczkę do 
Włodawy, gdzie zapoznali się z historią i architekturą 
synagogi - dziś siedziby M uzeum Pojezierza Łęczyńsko- 
W łodawskiego oraz układem  urbanistycznym  miasta, 
jego zabytkami i krajobrazem nadbużańskim.

Chełmska konferencja została przygotowana przez 
miejscowy oddział Towarzystwa Opieki nad Zabytka
mi, Państw ow ą Służbę Ochrony Zabytków  - Oddział 
Wojewódzki i Muzeum Okręgowe w Chełmie. Obrady 
toczyły się w kawiarni hotelu „Kamena” .

Muzeum Okręgowe w Chełmie


