
Oferta praktyk wykopaliskowych w Chodliku:  

Stanowisko: Chodlik, gm. Karczmiska, woj. lubelskie, cmentarzysko wczesnośredniowieczne (AZP 78-

75/125) 

W zabagnionej dolinie rzeki Chodelki, ulokowany jest jeden z najbogatszych w tej części kraju 

kompleksów osadnictwa wczesnośredniowiecznego z tzw. okresu plemiennego (VIII-X w.). Tworzy go 

zespół czterech grodzisk i towarzyszących im osad, położonych blisko siebie w odstępie kilku 

kilometrów. Badane cmentarzysko położone jest w tzw. Lesie Chodelskim przylegającym od 

północnego-wschodu do części wsi Chodlik zwanej „Kąty”. Składa się nań zespół trzydziestu dobrze 

zachowanych kurhanów. W trakcie prowadzonych od 2010 roku prac wykopaliskowych odkryto 

pochówki ciałopalne złożone na nasypach kurhanów. W dwóch przypadkach w których dokonano 

analiz kostnych, były to wymieszane szczątki ludzi i zwierząt, w tym koni. Znaleziono liczne fragmenty 

naczyń glinianych VIII-IX w. oraz zabytki metalowe: brązowe elementy rzędu końskiego, sprzączki i 

okucia o analogiach karolińskich, żelazny naszyjnik z X w. Obok kurhanów uchwycono pochówki 

płaskie, w tym w typie grobów Alt Käbelich. Kolejne grupy kurhanów odkryto na obszarach leśnych 

otaczających kompleks osadniczy w Chodliku.  

 

Cel badań: rozpoznanie wykopaliskowe wczesnośredniowiecznego kurhanu usytuowanego u 

podstawy wału podłużnego w Chodliku oraz ciałopalnych pochówków płaskich (w tym grobów w 

typie Alt Käbelich) na badanym cmentarzysku.   

Prowadzący: dr Łukasz Miechowicz, Instytut Archeologii i Etnologii PAN 

Termin: 3 lipca – 14 sierpnia  

Miejsce badań: Chodlik, gm. Karczmiska, pow. opolski, woj. lubelskie  

Liczba studentów: 7 

Baza wykopaliskowa: terenowa baza archeologiczna w Chodliku IAE PAN, łóżka polowe, pełne 

zaplecze socjalne, pralka, wyżywienie: we własnym zakresie, obiady gotujemy wspólnie  

Strona misji: Chodlik.edu.pl  

Kontakt i zapisy: archeologia.chodlik@gmail.com  

Informacje dodatkowe:  

Praktyki wykopaliskowe są prowadzone zgodnie z wytycznymi, regulaminem ćwiczeń terenowych, 

sylabusami dot. studiów licencjackich i magisterskich oraz metodyką badań archeologicznych WA 

UW. Studenci uczestniczą na równi we wszystkich etapach prac badawczych: wytyczanie wykopu, 

eksploracja i dokumentacja nawarstwień i obiektów archeologicznych, zabezpieczenie i praca z 

materiałem zabytkowym, opracowanie dokumentacji rysunkowej oraz cyfrowej. Dodatkowo 

organizowane są dodatkowe zajęcia, m.in. z fotografii zabytków oraz fotografii lotniczej, 

dokumentacji 3D, geofizyki, archeobotaniki, określania szczątków kostnych.  
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