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•	 osada kultury malickiej (neolit)
osada kultury mierzanowickiej (wczesna epoka brązu)•	
cmentarzysko kultury łużyckiej ( (IV okres epoki brązu)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie budowy autostrady A4, prze-
prowadzone pod kierunkiem mgr Beaty Grabowskiej i mgr. Bartłomieja Ko-
niecznego. Przebadano powierzchnię około 2 ha.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Raporcie 2001-2002”, s. 253-256.
Badania będą kontynuowane.

•	 osada kultury ceramiki wstęgowej rytej
osada kultury malickiej•	
osada kultury mierzanowickiej•	
osadnictwo z okresu wczesnego średniowiecza (VIII-IX w.)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie budowy autostrady A4, prze-
prowadzone przez 4 ekipy kierowane przez (1) Jarosława M. Czubaka i Bohdana 
Chmielewskiego, (2) Katarzynę Łach, (3) Piotra Olejarczyka oraz (4) Bogusława 
Roczkalskiego i Piotra Włodarczyka. 

Wyniki badań zostały opublikowane w „Raporcie 2001-2002”, s. 268-276.
Badania będą kontynuowane.

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

•	 kurhan kultury ceramiki sznurowej (neolit)
Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone od 7 do 19 sierpnia 

przez mgr Jolantę Bagińską (autorka sprawozdania, Muzeum Regionalne w To-
maszowie Lubelskim). Finansowane przez WKZ w Lublinie. Przebadano po-
wierzchnię 2,60 ara.

Nasyp kurhanu został całkowicie zniwelowany. Wewnętrzne krawędzie 
jamy przykurhanowej wyznaczają pierwotną średnicę kurhanu na 10-12 m. 
Pod humusem znaleziono 7 grobów kultury ceramiki sznurowej: 5 grobów ja-
mowych (zniszczone, zachowały się tylko spągi jam) i 2 groby niszowe. Grób 
nr 2 był otoczony rowkiem o średnicy 3,80-3,90 m i szer. 20-25 cm. Inwentarz 
zawierały groby nr l, 3, 4, 6, 7. W grobie nr 2 odkryto ślad po zniszczonym na-
czyniu. Inwentarze:

grób nr l – drapacz na wiórowcu obubocznym i fragment wiórowca jedno-
bocznego z krzemienia wołyńskiego;

grób nr 3 – pucharek zdobiony ornamentem poziomej jodełki obramowa-
nym odciskami stempelka;

grób nr 4-6 – ucha amfora o szyjce zdobionej odciskami sznura w układzie 
poziomym i pionowym, pucharek zdobiony poziomymi odciskami sznura, wió-
rowiec obuboczny i czworościenna siekiera z krzemienia wołyńskiego, osełka 
kamienna, 2 dłuta i przekłuwacz kościany;

grób nr 6 – pucharek doniczkowaty zdobiony odciskami sznura, pucharek klep-
sydrowaty zdobiony na całej powierzchni ornamentem rytym i odciskami sznura;

grób nr 7 – duży, niezdobiony puchar ze śladami obmazywania.
Naczynia z grobów: 3, 4 (pucharek) i 6 (pucharek klepsydrowaty) wykazują 

cechy kultury środkowodnieprzańskiej.
Kurhan ze stan. 31 w Werszczycy należy datować na młodszą fazę kultury 

ceramiki sznurowej.
Materiały i dokumentacja z badań są przechowywane w Muzeum Regio-

nalnym w Tomaszowie Lubelskim.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Sprawozdaniach Archeologicznych”.
Badania nie będą kontynuowane.

TARGOWISKO, st. 11, 
gm. Kłaj, woj. małopolskie

TARGOWISKO, st. 16, 
gm. Kłaj, woj. małopolskie

Urzejowice, st. 8, gm. Przeworsk, 
woj. podkarpackie,  
AZP 104-80/10

WERSZCZYCA, st. 31,  
gm. Jarczów, woj. lubelskie, 
AZP 94-91/125
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