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karpackimi (wschodnim kręgiem linearnym). W obiekcie 23, w towarzystwie 
ceramiki, znaleziono fragment nogi glinianego posągu z zachowaną stopą. 
Z obiektu 24 oprócz ceramiki o cechach zakarpackich pochodził także frag-
ment naczynia sitowatego i fragment naczynia zoo- lub antropomorficznego. 
Inwentarz krzemienny obiektów stanowiły głównie odłupki i wióry. Narzędzia 
stanowiły tylko niewielki procent. W obiekcie 23 znaleziono drapacz, w obiek-
cie 24 tłuczek kulisty i wkładkę żniwną na półtylczaku, a w obiekcie 26 – wkład-
kę na wiórze. Z obiektu 25 pochodził natomiast zabytek kamienny – rozcie-
racz (prawdopodobnie do barwników) z wyraźnym zagłębieniem, wytarciem. 
Z obiektów z północno-wschodniej części osady pobrano próbki węgla do da-
towania C14, natomiast ze wszystkich badanych obiektów pozyskano próbki 
ziemi do analizy paleobotanicznej.

Materiały i dokumentacja z badań są przechowywane w Muzeum Okręgo-
wym w Tarnowie.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Materiałach i Sprawozdaniach 
Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego”.

Badania będą kontynuowane.

•	 cmentarzysko kurhanowe kultury ceramiki sznurowej ze schyłkowego 
okresu epoki neolitu

Sondażowe badania wykopaliskowe, przeprowadzone od 21 do 28 sierpnia 
przez mgr Jolantę Bagińską i mgr. Józefa Niedźwiedzia (autor sprawozdania, 
„PROFIL” Usługi Archeologiczne i Geodezyjne). Finansowane przez Lubelskie-
go WKZ w Lublinie. Pierwszy sezon badań.

Na stanowisku w trakcie badań powierzchniowych zarejestrowano 3 bar-
dzo zniszczone, rozorane kurhany ujawniające się w postaci ciemnych plam 
w miejscu dawnych nasypów, widocznych na tle brunatnej ziemi ornej. Podczas 
badań sondażowych przebadano po jednej ćwiartce na każdym z trzech odkry-
tych obiektów. Łączna powierzchnia wykopów wynosiła 85 m2. W każdym wy-
kopie rejestrowano ślady strefy podnasypowej kurhanów pozwalającej określić 
pierwotne średnice podstawy nasypów kurhanowych, które wynoszą po 8-9 m. 
W kurhanie nr l zarejestrowano ślady strefy podnasypowej i jamy przykurha-
nowej oraz spąg zniszczonego grobu centralnego. W kurhanie nr 2 odsłonięto 
również ślady strefy podnasypowej i jamy przykurhanowej. W kurhanie nr 3 
także wystąpiła strefa podnasypowa, jama przykurhanowa i zniszczony, o nie-
określonym przeznaczeniu obiekt jamowy wkopany w jamę przykurhanową. 
W trakcie prac wykopaliskowych w wykopach nie zarejestrowano materiałów 
zabytkowych.

W wyniku przeprowadzonych prac badawczych można stwierdzić, że kur-
hany na tym stanowisku zostały całkowicie zniszczone.

Dokumentacja z badań znajduje się w WUOZ w Zamościu.
Badania nie będą kontynuowane.

•	 osada kultury malickiej (epoka neolitu)
osada z okresu nowożytnego (XIX – XX w.)•	

Badania wykopaliskowe kierowane przez mgr. Józefa Niedźwiedzia  
(ROBiDZ w Lublinie) miały charakter nadzoru archeologicznego podczas ro-
bót ziemnych związanych z budową budynku mieszkalnego, a następnie badań 
interwencyjnych po odsłonięciu obiektów ziemnych i zabytków ruchomych. 
Badania archeologiczne finansowane przez inwestora prywatnego były prowa-
dzone w obszarze historycznego śródmieścia Hrubieszowa.

Łącznie przebadano powierzchnię około 1,50 ara i odnotowano obecność 
4 obiektów ziemnych oraz struktury glebowe z nawarstwieniami kulturowy-
mi. Najciekawszym odkryciem okazała się jama (obiekt nr 3), w której zare-
jestrowano wiórek i odłupek krzemienny oraz kilka fragmentów ceramiki po-
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