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Badania wykopaliskowe kierowane przez prof. Andrzeja Kokowskiego (Instytut Archeologii 
Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie), miały charakter systematycznych prac badaw-
czych, finansowanych przez Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Dwudziesty sezon 
badań, w trakcie którego rozpoznano 5,5 ara powierzchni stanowiska.

Prace eksploracyjne prowadzono w obrębie 27 obiektów, z czego 4 stanowiły kontynuację prac 
z poprzednich sezonów. Odnotowano 2 groby z pochówkami ciałopalnymi, 10 grobów z kompletny-
mi pochówkami szkieletowymi (w tym 4 należące do dzieci) oraz 11 grobów cząstkowych. W wy-
niku badań uchwycono północną, północo-wschodnią granicę cmentarzyska (na całej długości), jak 
również potwierdzono przebieg granicy na odcinku wschodnim. Interesującym spostrzeżeniem co do 
obrządku pogrzebowego był fakt znajdowania w stropach grobów czaszek ludzkich, rejestrowanie 
skomplikowanej techniki naruszania grobów poprzez „przybijanie” części zmarłych do ścian wkopu 
jam grobowych oraz większa ilość pochówków siedzących. Znakomitym odkryciem był pochówek 
w łodzi w grobie nr 477, obecność „zasłon” ścian bocznych jamy grobowej nr 453 (wykonanych naj-
prawdopodobniej z grubej tkaniny), czy też niezwykłej wielkości trumna wydłubana w pniu drzewa 
z grobu nr 474.

Kilka pochówków zasługuje też na uwagę z racji niecodziennego wyposażenia. W grobie nr 474 
znaleziono miedzy innymi aż 3 całe pucharki szklane typu E-192 i 12 przęślików. Kolejny pucharek 
szklany znaleziono w grobie nr 453 wraz z paciorkami z kamieni półszlachetnych i srebrnymi ele-
mentami uprzęży. W grobie 477 wystąpiła między innymi srebrna zapinka zdobiona szkłem, a w gro-
bie nr 511 odnotowano kolię z paciorków wzoru „Callatis”. Zaskoczeniem było też odkrycie w ob-
rębie zasypiska grobu 474 i w znajdującej się w nim trumnie połamanych kości mamuta, które jak 
się okazało po eksploracji wypełniska grobowego, pochodzą spod płytkiej w tym miejscu pokrywy 
lessowej, przez którą przekopali się kopiący grób i natrafili na głębokości około 3 m na pozostałości 
najprawdopodobniej obozowiska ze starszej epoki kamienia. Do grupy pochówków zwierzęcych do-
liczyć należy obiekt nr 498, gdzie w bardzo wąskiej trumnie znaleziono szkielet ptaka z naczyniem, 
grzebieniem i igłą. 

Dokumentacja powykonawcza z badań znajduje się w WUOZ Lublin Delegatura w Zamościu, 
a materiały zabytkowe zdeponowano w Instytucie Archeologii Uniwersytetu im. Marii Curie-Skło-
dowskiej w Lublinie i Muzeum w Zamościu. 

Wyniki badań zostały opublikowane w „Archeologii Polski Środkowowschodniej”, t. V. - 2000 r.
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cmentarzysko szkieletowo-ciałopalnego kultury przeworskiej•	

Badania prowadzone były od połowy sierpnia przez Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne 
w Łodzi. Była to kontynuacja prac wykopaliskowych w rejonie Brześcia Kujawskiego. Finansowane 
były z funduszy Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi i Urzędu Gminy w Osię-
cinach. Kierowali niemi doc. Dr hab. Ryszard Grygiel. Prace były prowadzone przy udziale ekip 
paleobotaników, geomorfologów i geologów z Krakowa i Poznania i były kontynuacją badań z lat 
1997-1998. Prowadzono je w związku z odkryciem cmentarzyska szkieletowo-ciałopalnego kultury 
przeworskiej. Wykopem o powierzchni 725 m². Groby ciałopalne zostały zniszczone przez głęboką 
orkę. Ogółem odsłonięto 18 zespołów grobowych. Są to głównie ciałopalne groby jamowe datowane 
od fazy A3 młodszego okresu przedrzymskiego, do faz C2-d okresu rzymskiego. Wyjątek stanowi 
grób szkieletowy nakryty brukiem kamiennym. Groby były bogato wyposażone w ceramikę broń 
i ozdoby, m. in. złota zawieszka lunula. Pod warstwą kulturową odsłonięto rowy fundamentowe do-
mów trapezowatych i glinianki kultury lendzielskiej.

Materiał zabytkowy znajduje się w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi.


