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W obrębie wykopu natrafiono także na pięć kolistych jam, związanych najprawdopodobniej 
z neolityczną osadą cyklu lendzielsko-polgarskiego rozpoznaną powierzchniowo na cyplu, gdzie 
znajduje się wykop. Do tego zespołu należy też prawdopodobniej kilkanaście jam posłupowych.

Ponadto odsłonięte także kilka obiektów o nieznanej, najprawdopodobniej nowożytnej 
chronologii.

W roku sprawozdawczym odsłonięto jedynie stropowe partie obiektów, eksplorację ich zostawiając 
na przyszły sezon.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w zbiorach Pracowni Archeologicznej IAiE PAN 
w Igołomi.
Badania będą kontynuowane.

Gołasze – Puszcza, st.1, gm. Wysokie Mazowieckie, woj. łomżyńskie, AZP 41-80 - patrz: wczesna 
epoka brązu

Grodzisko Dolne, st. 22, gm. loco, woj. rzeszowskie, AZP 101-81/6 - patrz: wczesna epoka brązu

GRÓDEK, st. B, gm. Hrubieszów, woj, zamojskie, AZP 87-94/5
cmentarzysko kultury łużyckiej (IV okres epoki brązu)•	
cmentarz unicki z XVI – XVIII w.•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 28 marca do 2 kwietnia 
przez mgr. Józefa Niedźwiedzia (Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego 
w Lublinie, Muzeum im. St. Staszica w Hrubieszowie). Finansowane przez PSOZ i Regionalny 
Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Lublinie. Czwarty sezon badań. Badaniami 
objęto powierzchnię 153 m², odkrywając 31 ciałopalnych grobów popielnicowych oraz 36 grobów 
unickich z XVI-XVIII w. 

Ogółem w trakcie czterech sezonów (poprzednie badania posiadały wybitnie ratowniczy charakter 
i niewielki zasięg) odkryto 45 grobów kultury łużyckiej. Wśród popielnic przeważają dwustożkowate 
wazy i dwuuche amfory, często zdobione na brzuścu szerokimi ukośnymi żłobkami. Drugą grupę 
popielnic stanowią garnki esowate (?) chropowacone przez obmazywanie. Sporadycznie spotyka 
się inne formy: kubek, dzbanek esowaty oraz czarkę półkulistą. Układ grotów na cmentarzysku 
sugeruje istnienie kilku (przynajmniej trzech) skupisk, co znajduje swoje analogie na innych 
cmentarzyskach z tego regionu: w Łuszczowie, st. l; Komarowie, st. 9; Pniówku, st. l; Wieprzcu, st. 
l oraz w Topornicy.

Tylko w kilku przypadkach na cmentarzysku w Gródku zanotowano wyposażenie grobowe. 
W poprzednich sezonach były to dwie przystawki w formie małego naczynia glinianego (grób l i 10). 
Podobny przypadek zanotowano w tym sezonie w grobie 28, gdzie obok malej wazy dwustożkowatej 
stała mała dwuucha amforka. Inny rodzaj wyposażenia zaobserwowano w grobie 21. Tutaj wśród 
przepalonych kości wewnątrz popielnicy znaleziono dwa brązowe, jednozwojowe skręty wykonane 
z cienkiego drutu, jeden o przekroju okrągłym a drugi o kwadratowym. Prawdopodobnie skręty 
pełniły rolę zausznic.

Wśród wydobytych w tym sezonie naczyń kilka zasługuje na wyróżnienie. Jednym z nich jest waza 
z grobu 44-go, odkryta na złożu wtórnym we wkopie grobu unickiego. Posiada ona stożkowatą szyjkę 
zakończoną silnie wywiniętym lejkowatym wylewem, na brzuścu jest zdobiona lekko ukośnymi, 
wąskimi żłobkami i czterema pojedynczymi, symetrycznie umieszczonymi guzkami. Ponadto na 
przejściu brzuśca w szyjkę posiada dodatkowo trzy dookolne żłobki. W grobie 22 odkryto wazę 
dwustożkowatą z kabłąkowatą szyjką, zdobioną w górnej części siedmioma dookolnymi żłobkami 
a na brzuścu żłobkami ukośnymi. Z grobu 41-go pochodzi mały garnek esowaty o niewielkim, 
zbliżonym do półkulistego dnie.
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Odkryty w tym sezonie materiał należy datować na IV okres epoki brązu, na co wskazują formy 
naczyń dwustożkowatych, często spotykane garnki chropowacone przez obmazywanie oraz ornament 
szerokich żłobków ukośnych.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Zamościu.
Badania będą kontynuowane.

14BGutkowo, st. 3, gm. Siemiątkowo, woj. ciechanowskie, AZP 44-57/1 i 44-58/6 - patrz: wczesna 
epoka żelaza

Hrebenne, st. 34, gm. Horodło, woj. lubelskie, AZP 85-95/78 - patrz: wczesna epoka brązu

Hrubieszów, ul. 3-go Maja, woj. zamojskie - patrz: wczesna epoka brązu

Janki Dolne, st. 11, gm. Horodło, woj. zamojskie, AZP 85-96/58 - patrz: wczesna epoka brązu

Jurków, st. 5, gm. Czechów, woj. tarnowskie, AZP 107-63/73 - patrz: neolit

Kałdus, st. l, gm. Chełmno, woj. toruńskie, AZP 33-41/1 - patrz: wczesne średniowiecze

Klonówka, st. 7, gm. Starogard Gdański, woj. gdańskie, AZP 19-44/6 - patrz: młodszy okres 
przedrzymski – okres wpływów rzymskich

Kocmyrzów, st. 17, gm. Kocmyrzów-Luborzyca, woj. krakowskie, AZP 100-58/17 - patrz: neolit

Kowalewko, st. 12, gm. Oborniki, woj. poznańskie, AZP 49-26/46 - patrz: młodszy okres przedzymski 
– okres wpływów rzymskich

Koźniewice, st. 1, gm. Kamieńsk, woj. piotrkowskie, AZP 78-52/57
osada kultury łużyckiej (późna epoka brązu - okres halsztacki)•	

Badania zabezpieczające, przeprowadzone w lipcu, przez mgr. mgr. Mirosława Szukałę i Jacka 
Ziętka („Archeograf” Paweł Zawilski). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań.

Osada całkowicie zniszczona.
Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim.
Badania będą kontynuowane w wypadku zagrożenia stanowiska.

KRAKÓW-BIEŻANÓW, st. 27, woj. krakowskie, AZP 103-57/27
ślady osadnictwa neolitycznego•	
osada kultury łużyckiej (V okres epoki brązu)•	
ślady osadnictwa z okresu wpływów rzymskich•	
ślady dróg gruntowych z przełomu XVIII i XIX w.•	


