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IA HELENÓW, st. 1,

gm. Szczawin Kościelny, 
woj. płockie

osada kultury pucharów lejkowatych z fazy Sarnowskiej (neolit) 
ślad osadnictwa kultury amfor kulistych (neolit) 
ślad osadnictwa z wczesnej epoki brązu 

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. P. Papiernika i dr M. Rybicką. Fi
nansowane przez Fundację Badań Archeologicznych im. Profesora Konrada Jażdżewskiego 
oraz Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi. Drugi sezon badań. Przebadano po
wierzchnię 325 m2 (łącznie w trakcie dwóch sezonów 1995 i 1996-650 m2).

Wykopy usytuowano po dwu stronach drogi gruntowej, która w znacznym stopniu znisz
czyła pozostałości osadnictwa pradziejowego. Ponadto zarejestrowano silne procesy stokowe 
i liczne wkopy nowożytne, związane z funkcjonowaniem obecnej wsi, oraz rowy strzeleckie, 
które również przyczyniły się do dużej degradacji stanowiska. Wykopami objęto cały obszar 
występowania na powierzchni materiałów kultury pucharów lejkowatych. Wyeksplorowano 
około 1400 fragmentów naczyń i około 100 zabytków krzemiennych. Wstępna analiza mate
riałów ruchomych pozwoliła określić ich chronologię na młodszy etap fazy Sarnowskiej (faza 
II podziału chronologicznego kultury pucharów lejkowatych na Kujawach wg Kośki). Dato
wanie oparto na przewadze krzemienia czekoladowego i dominacji pucharów typu A, zdo
bionych „archaicznymi” wątkami, przy minimalnym udziale amfor zdobionych ornamentem 
w typie drabinki. Ponadto odkryto ślady penetracji kultury amfor kulistych w postaci sku
pienia fragmentów naczyń o powierzchni około 25 m2 oraz nieliczne, rejestrowane na po
wierzchni całego stanowiska, fragmenty ceramiki i krzemienie (w tym 1 grocik), prawdopo
dobnie związane z wczesną epoką brązu.

Badania zakończono.

HUSYNNE, st. 2, 
gm. Hrubieszów, 
woj. zamojskie,
AZP 86-95/23

cmentarzysko kultury wołyńsko-lubelskiej ceramiki malowanej (neolit) 
cmentarzysko kultury mierzanowickiej (wczesna epoka brązu) 
cmentarzysko kultury strzyżowskiej (wczesna epoka brązu)

Badania ratownicze, przeprowadzone przez doc. Jana Gurbę i dr Annę Zakościelną (Kate
dra Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). Finansowane przez PSOZ.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Katedrze Archeologii Uniwersytetu Ma
rii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, sprawozdanie z badań w PSOZ Zamość.

Badania będą kontynuowane.

IGOŁOMIA, st. 4,
gm. Igołomia-Wawrzeńczycc, 
woj. krakowskie,
AZP 102-59/56

osada kultury ceramiki promienistej (neolit) — wynik negatywny 
osada kultury łużyckiej (środkowa epoka brązu-wczesna epoka żelaza) — wynik nega

tywny
osada kultury przeworskiej (młodszy okres wpływów rzymskich) — wynik negatywny 

Ratownicze badania wykopaliskowe w związku z budową szklarni, przeprowadzone przez mgr 
B. Baczyńską. Finansowane przez Wojewodę Krakowskiego. Przebadano powierzchnię 75 m2. 

Nie stwierdzono obecności nawarstwień i obiektów archeologicznych.
Dokumentacja przechowywana jest w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN Oddział 

Kraków.

IŁŻA-Chwalowski Trakt, st. 21,
gm. Iłża,
woj. radomskie,
AZP 7 9 -6 9 /-

osada kultury ceramiki wstęgowej rytej (neolit) 
cmentarzysko kultury pucharów lejkowatych (neolit) 
osada hutnicza kultury przeworskiej (okres wpływów rzymskich) 
osada wczesnośredniowieczna (XI—XIII w.)

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Witolda Bujakowskiego 
przy współpracy Marcina Kmicika (Muzeum Regionalne w Hży). Finansowane przez PSOZ 
i Zarząd Gminy i Miasta Iłży. Pierwszy sezon badań. Założono 5 wykopów, łącznie przebada
no powierzchnię 500 m2.

Celem badań było rozpoznanie zlokalizowanej w tym miejscu na podstawie prospekcji 
powierzchniowej i wierceń osady wczesnośredniowiecznej przy grodzisku z XII-XIII w. Wyko
py założono na odcinku 300 m na prawym brzegu tarasu nadzalewowego Iłżanki. Mniej 
więcej w połowie tego odcinka taras rozcina płytka dolinka małego bezimiennego dopływu 
Ilżanki, dzieląc stanowisko na część wschodnią i zachodnią. W części wschodniej, położonej 
na wyraźnym cyplu, natrafiono na ślady osady kultury ceramiki wstęgowej rytej z fazy nuto-
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