
Gródek, st. 1 B, gm. Hrubieszów, woj.
lubelskie, AZP 87-95/31
Informator Archeologiczny : badania 34, 78-79

2000



78

nictwa w kierunku północnym i północno-zachodnim, co wymusiło kolejne 
poszerzanie obszaru badań w tym kierunku. Niestety późna pora oraz ograni-
czenia związane z brakiem wykupu całości omawianego obszaru nie pozwoli-
ły na definitywne zakończenie badań na stanowisku i zmuszają do ich konty-
nuacji w roku przyszłym. W konsekwencji dotychczasowy obszar badań objął 
około 68 arów podzielonych na 4 odcinki (A, B, C, D – wszystkie niepełne). 
W trakcie badań udokumentowano i przebadano 260 obiektów archeologicz-
nych o charakterze osadowym, w tym 124 dołki posłupowe, pochówek krowy 
oraz 135 jam gospodarczych. Materiał ruchomy pozyskano tylko z obiektów. 
Dzięki materiałowi ruchomemu udało się datować 33 obiekty, w tym zdecy-
dowaną większość na okres osadnictwa kultury łużyckiej, pojedyncze zaś na 
okres wczesnego średniowiecza, okres nowożytny i najprawdopodobniej póź-
ny neolit (pochówek krowy – kultura amfor kulistych). Reasumując, można 
powiedzieć, iż mamy w tym przypadku do czynienia z raczej niewielką osadą 
społeczności kultury łużyckiej. Ponadto uchwycono nikłe ślady działalności 
antropogenicznej z okresu osadnictwa kultury amfor kulistych, średniowiecza  
i nowożytnego.

•	 osada (?) kultury trzcinieckiej
cmentarzysko (?) grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, sondażowe, przeprowadzone od 19 do 
31 lipca pod kierownictwem Moniki Kuraś (autorka sprawozdania, Muzeum Re-
gionalne w Stalowej Woli). Finansowane przez Muzeum Regionalne w Stalowej 
Woli. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 63,50 m².

Celem ratowniczych badań wykopaliskowych w Grębowie było rozpoznanie 
stopnia zniszczenia stanowiska oraz określenie jego zasięgu.

Materiał pozyskany podczas badań jest nieliczny: 32 fragmenty naczyń, ma-
teriały krzemienne oraz szczątki przepalonych kości ludzkich.

Nie zaobserwowano żadnych śladów warstwy kulturowej, jam ani zespołów 
grobowych. Na podstawie uzyskanego zbioru zachowanych fragmentarycznie 
naczyń można wskazywać na jego przynależność do grupy tarnobrzeskiej kultury 
łużyckiej. Obecność kilku fragmentów naczyń trzcinieckich oraz materiały krze-
mienne mogą świadczyć o wcześniejszym zasiedleniu tego terenu przez ludność 
kultury trzcinieckiej.

W trakcie badań stwierdzono daleko zaawansowany stopień destrukcji sta-
nowiska. Zniszczenia są spowodowane eksploatacją tego terenu (wybiórka pia-
sku), w której wyniku powstało wybierzysko na obszarze kilkudziesięciu metrów 
kwadratowych. o głębokości około 3 m.

Materiał i dokumentacja są przechowywane w Muzeum Regionalnym w Sta-
lowej Woli.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Roczniku Muzeum Regionalnego 
w Stalowej Woli” oraz „Materiałach i Sprawozdaniach Rzeszowskiego Ośrodka 
Archeologicznego”.

 Badania nie będą kontynuowane.

•	 cmentarzysko kultury łużyckiej z końca III i 1 poł. IV okresu epoki brązu
cmentarz nowożytny – unicki z XVI-XVIII wieku•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone od 26 maja do 24 
czerwca pod kierunkiem mgr. Józefa Niedźwiedzia (autor sprawozdania, Re-
gionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Lublinie). 
Finansowane przez Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kul-
turowego w Lublinie i Lubelskiego WKZ. Piąty sezon badań. Przebadano po-
wierzchnię 205 m².

W czasie badań odkryto dalsze 32 groby kultury łużyckiej skoncentrowane 
w dwóch skupiskach. W ciągu 5 sezonów badań odkryto ich łącznie 84. Ich stan 
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zachowania był różny, kilka popielnic było niemal całkowicie zniszczonych, kil-
ka innych w dobrym stanie. Większość jednak była zniszczona powyżej brzuś-
ca. Występowały one na głębokości 24-45 cm. Wszystkie z odkrytych grobów 
były grobami popielnicowymi i stanowiły je głównie naczynia dwustożkowate 
(wazy i dwuuche amfory), najczęściej gładzone i niezdobione, w kilku przypad-
kach naczynia zdobiono na brzuścu żłobkami ukośnymi (groby 60, 62, 74, 77 
i 81). Odkryto także 3 garnki esowate chropowacone (grób 64 oraz 2 naczynie 
na złożu wtórnym w grobie unickim) i garnek gładzony (grób 63). Wielkość 
popielnic była zróżnicowana w zależności od ilości kości, a w konsekwencji od 
wieku zmarłego.

W trzech grobach zarejestrowano przystawki w postaci naczyń glinianych 
(grób 60, 71 i 74). Ten sposób wyposażania zmarłych zaobserwowano na tym 
cmentarzysku w kilku przypadkach już w poprzednich sezonach. Jedno z na-
czyń w kształcie tulipana, silnie gładzonej powierzchni i maleńkim dnie nawią-
zujące do ostrodennych naczyń schyłkowo trzcinieckich potwierdza datowanie 
najstarszych pochówków na koniec III okresu epoki brązu. Jednak większość 
naczyń pochodzi z IV okresu epoki brązu.

Tegoroczny sezon pozwolił odkryć kolejne dwa skupiska grobów (w sumie 
jest ich pięć). W trakcie wykopalisk odkryto także 23 pochówki unickie z XVI-
XVIII wieku, usytuowane wokół istniejącej do II wojny światowej cerkwi, po-
chówki te w kilku przypadkach zniszczyły groby kultury łużyckiej.

Materiał jest przechowywany w Muzeum w Hrubieszowie, a dokumentacja 
– w WUOZ w Zamościu.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Archeologii Polski Środkowow-
schodniej”, t. VI, s. 70-75.

Badania będą kontynuowane.

patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

patrz: paleolit
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patrz: wczesna epoka żelaza
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patrz: wczesne średniowiecze
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