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HUBINEK, st. 4, hm. Ulhówek, woj. zamojskie, AZP 94-92
osada kultury pucharów lejkowatych (neolit)•	
zniszczony kurhan z III fazy kultury ceramiki sznurowej •	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr Jolantę Bagińską (Muzeum im. J. Petera 
w Tomaszowie Lubelskim). Finansowane przez PSOZ.

Kurhan, położony na lokalnej kulminacji południowego grobu Grzędy Sokalskiej, był zniszczony 
(całkowicie zniwelowany nasyp). Zachował się zachodni fragment łuku otaczającego go rowka oraz 
dno glinianki. Wschodnia część kurhanu była całkowicie zniszczona, grób centralny i rowek uległy 
rozoraniu. W humusie znaleziono kilka fragmentów ceramiki kultury ceramiki sznurowej. Odkryto 
wkopany pod nasyp kurhanu grób niszowy (jama wejściowa na łuku rowka). Owalna jama wejścio-
wa, zorientowana wzdłuż osi północny wschód -południowy zachód, miała wymiary 220 x 150 cm 
i głębokość 180 cm. Jej północno-wschodni kraniec przechodził w krótki korytarz o średnicy 50-60 
cm, zakończony dużą, owalną niszą, prostopadłą do osi jamy wejściowej. Nisza miała wymiary 230 x 
260 cm i głębokość 200 cm. Na jej dnie znaleziono szkielet ułożony w pozycji skurczonej, na prawym 
boku, skierowany głową na północny-zachód, oraz kości drugiego osobnika złożone pod południo-
wą ścianą niszy. Wyposażenie ułożono wzdłuż ściany południowej i wschodniej. W skład inwentarza 
wchodziły 2 czterouche amfory typu II (Machnik 1996) — jedna zdobiona ornamentem jodełkowym, 
druga pasmem rytych trójkątów, poza tym 2 pucharki zdobione ornamentem sznurowym, toporek 
i 2 siekiery kamienne, siekiera i 2 odłupki krzemienne, dłuto kościane, fragment piaskowca i frag-
ment muszli skójki. Forma grobu i inwentarz datują znalezisko na III fazę kultury ceramiki sznurowej. 
Znaleziono także dno jamy osadowej kultury pucharów lejkowatych – ten bardzo zniszczony obiekt 
znajdował się tuż pod humusem. Wokół jamy znaleziono rozwleczone przez pług fragmenty grubo-
ściennego naczynia.

Materiały znajdują się w Muzeum im. J. Petera w Tomaszowie Lubelskim, dokumentacja przecho-
wywana jest w PSOZ w Lublinie. 

Badania zakończono.

HUSYNNE st. 2, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie, AZP 86-95/23
cmentarzysko kultury lubelsko-wołyńskiej ceramiki malowanej (neolit)•	
cmentarzysko kultury mierzanowickiej (wczesna epoka brązu)•	
cmentarzysko kultury strzyżowskiej (wczesna epoka brązu)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez doc. Jana Gurbę i dr Annę Zakościel-
ną (Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). Finansowane przez 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Kolejny sezon badań.

W trakcie badań wykopaliskowych odkryto płaski, jamowy grób szkieletowy kultury lubelsko – 
wołyńskiej ceramiki malowanej, w którym znajdował się szkielet mężczyzny wyposażony w naczynie 
gliniane i narzędzie kościane. 

Dokumentacja z badań i materiały zabytkowe znajdują się w Instytucie Archeologii UMCS w Lublinie. 

IŁŻA - Chwalowski Trakt, st. 21, gm. loco, woj. radomskie, AZP 79-69
cmentarzysko•	  kultury pucharów lejkowatych (neolit)
osada produkcyjna kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski – okres wpływów •	
rzymskich)
osada wczesnośredniowieczna•	

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Witolda Bujakowskiego i Marcina Kmicika. 
Finansowane przez PSOZ i Radę Miejską w Iłży. Drugi sezon badań.

Badania prowadzono w dwóch sektorach: B - osada wczesnośredniowieczna i C – cmentarzysko 
kultury pucharów lejkowatych. Skoncentrowano się na dokończeniu rozpoznania stanowiska w sek-
torze C. W sektorze B wytyczono tylko l wykop o pow. 1.12 ara. Odkryto i zadokumentowano 13 
obiektów. Jedenaście z nich należy z całą pewnością do okresu wczesnego średniowiecza i związane 


