
 1 

                                                                                                  Lublin, 28 października 2013 r. 
 
 

AUTOREFERAT 
 
1. Imię i nazwisko 

Elżbieta Małgorzata Kłosińska 

ur. 21 lutego 1958 r. w Sosnowcu 

 

2.   Posiadane dyplomy i stopnie naukowe 

1983 – dyplom magistra uzyskany w Zakładzie Archeologii Wydziału Humanistycznego 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na podstawie pracy pt. „Obrządek 

pogrzebowy ludności kultury zachodniotrzcinieckiej”, która uzyskała ocenę celującą. 

 

1993 – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie archeologii uzyskany w 

Instytucie Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie (przewód przeprowadzony przez 

IAiE PAN, Oddział we Wrocławiu) na podstawie dysertacji pt. „Stosunki kulturowe i 

osadnicze w dorzeczu górnej i środkowej Warty w starszym okresie epoki brązu”. 

Promotor prof. dr hab. Bogusław Gediga. Recenzenci w przewodzie doktorskim: prof. dr 

hab. Marek Gedl i prof. dr hab. Jan Dąbrowski. 

 

3. Informacja o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych i 

projektowych 
W latach 1982-1983 pracowałam w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku 

asystenta w Dziale Archeologii Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, ul. 3 Maja 19. 

     W latach 1984-1988 odbywałam studia doktoranckie w Instytucie Archeologii i 

Etnologii Polskiej Akademii Nauk (Oddział we Wrocławiu). 

     Od 1 marca 1988 do 28 lutego 1999 byłam zatrudniona w pełnym wymiarze czasu 

pracy na etacie adiunkta w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk 

(Oddział we Wrocławiu), ul. Więzienna 6. 

     W 1990 roku byłam zatrudniona w niepełnym wymiarze czasu pracy jako 

archeologiczny konsultant i projektant we Wrocławskim Przedsiębiorstwie Projektowania 

Urbanistycznego „PRO URBI”, ul. Nowy Targ 1-8. 
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Od 1 listopada 1998 do chwili obecnej jestem zatrudniona w pełnym wymiarze czasu 

pracy na stanowisku adiunkta w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Marii-Curie 

Skłodowskiej w Lublinie, Plac Marii-Curie Skłodowskiej 4. 

 

4. Wymagane osiągnięcia wynikające z art. 16 ust. 2 Ustawy z dnia 14 
marca 2003 r. stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i 
tytule w zakresie sztuki (Dz.U. nr 65 poz. 595 ze zm.) 
 

Od ponad dekady głównym przedmiotem moich zainteresowań stał się temat: 

„Stosunki kulturowe i osadnicze na Lubelszczyźnie oraz obszarach 

ościennych, a także podstawy bytowania i problematyka kultury duchowej 

mieszkańców tych terytoriów w młodszych odcinkach epoki brązu oraz we 

wczesnej epoce żelaza”. Podejmując wskazaną tematykę szczególnie interesowały mnie 

zagadnienia związane z kulturą łużycką i wysocką. Skupiałam się przede wszystkim na 

Lubelszczyźnie, ale wykraczałam także na północ – na Mazowsze i Podlasie, na południe – na 

tereny Podkarpacia, na zachód za linię Wisły – na Ziemię Radomską oraz na wschód – na 

zachodnią Ukrainę. Sformułowany powyżej temat realizuje się w cyklu naukowych 

opracowań, które mogłyby stać się podstawą mojej procedury habilitacyjnej. Wybrałam do 

tego 42 następujące artykuły opublikowane – problemowe (1-20) i źródłowe (21-42). W 

prezentacji mojego dorobku, odnoszącego się do głównego nurtu zainteresowań, 

posiłkowałam się również innymi publikacjami źródłowymi (43-45) oraz popularno-

naukowymi (46-55). Nawiązywałam także do prac źródłowych, które jako gotowe, zostały 

złożone w redakcji czasopisma naukowego (58-60). Oprócz tego wykorzystałam niektóre tezy 

z będącej na ukończeniu, obszernej rozprawy: „Kultura łużycka na Lubelszczyźnie” (nr 56 w 

wyszczególnionym spisie dorobku). Przewidywany termin zakończenia – kwiecień-maj 2014. 

 

4. 1. Opracowania opublikowane odnoszące się do wskazanego tematu: 
 

Opracowania problemowe  
 
  1. E. Kłosińska, Osadnictwo ludności kultury łużyckiej nad środkowym Wieprzem w epoce  
      brązu i we wczesnej epoce żelaza. W: Przez pradzieje i wczesne średniowiecze: księga  
      jubileuszowa na siedemdziesiąte piąte urodziny docenta doktora Jana Gurby, red. J.  
      Libera, A. Zakościelna. Lublin 2004, s. 239-252. 
  2. E. Kłosińska, Na południowo-wschodnich rubieżach popielnicowego świata – sytuacja 
      kulturowa i osadnicza w młodszej epoce brązu i wczesnej epoce żelaza w dorzeczu  
      Huczwy i górnego Bugu. W: Problemy kultury wysockiej, red. S. Czopek. Rzeszów  
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      2005, s. 161-192. 
  3. E. Kłosińska, Przyczynek do rozpoznania osadnictwa ludności kultury łużyckiej na 
      Pograniczu Kotliny Sandomierskiej, Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej oraz Wyżyny  
      Lubelskiej. W: Archeologia Kotliny Sandomierskiej, red. M. Kuraś. Stalowa Wola 2005,  
      s. 271-287 (Rocznik Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli numer 4, monograficzny). 
  4. E. M. Kłosińska, Issues of the East- and Central-European Contacts of the Lublin 
      Region in the Younger Bronze Age and the Early Iron Age in the Light of Existing  
      Research and Sources, Studia Archeologiczne 2007, t. 40, s. 269-290. 
  5. Е. M. Клосінська, Символічний зміст погребальних звичаїв населення лужицької, 
      культури на Люблінщині в епоху бронзи та раннього заліза. Aрхеологічні  
      дослідження Львівського Університету 2007, Вип. 10, c. 41-59. 
  6. E. M. Kłosińska, Lubelszczyzna i Ukraina w młodszych odcinkach epoki brązu i we  
      wczesnej epoce żelaza – pytania o losy wspólne i niewspólne. W: Wspólnota 
      dziedzictwa archeologicznego ziem Ukrainy i Polski. Materiały z konferencji  
      zorganizowanej przez Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, Łańcut (26-28  
      X 2005 r.), red. L. Bakalarska. Warszawa 2007, s. 226-249. 
  7. E. M. Kłosińska, Unknown Artefacts from Topornica and Wieprzec, Zamość 
      Commune, Obtained From Private Collections and from Archeological Institutions in the  
      Lublin Region. Sprawozdania Archeologiczne 2007, t. 59, s. 345-391.  
  8. E. M. Kłosińska, Badania Instytutu Archeologii UMCS nad epoką brązu i wczesną 
      epoką żelaza w latach 1995-2005. W: 60 lat archeologii w UMCS. Podsumowanie  
      ostatniego dziesięciolecia, red. J. Gurba, J. Libera. Lublin 2007, s. 55-68. Lubelskie 
      Materiały Archeologiczne t. 15 (współautorzy H. Taras, S. Sadowski).  
  9. E. M. Kłosińska, Stosunki kulturowe i osadnicze na Polesiu Wołyńskim w młodszych 
      odcinkach epoki brązu i we wczesnej epoce żelaza w świetle obecnego stanu badań. W:  
      Opera ex ære. Studia z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, red. M. Mogielnicka-Urban.  
      Warszawa 2008, s. 193-206. 
10. E. M. Kłosińska, Einmalige Funde der Kopfgestellverzierung aus dem südöstlichen 
      Lublin-Land. Sprawozdania Archeologiczne 2008, t. 60, s. 265-294. 
11. E. M. Kłosińska, O możliwościach wydzielania reliktów nagłej śmierci i epidemii na  
      przykładzie pochówków z  epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. W: Epidemie, klęski,  
      wojny, red. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński. Poznań 2008. Funeralia Lednickie-  
      Spotkanie 10, s. 67-78 (współautorka H. Taras). 
12. E. M. Kłosińska, Sąsiedzi przez Roztocze. Kilka uwag na temat lubelskiego i  
      tarnobrzeskiego wariantu kultury łużyckiej. W: Tarnobrzeska kultura łużycka – źródła i  
      interpretacje. Rzeszów 2009, s. 139-155. 
13. E. M. Kłosińska, Przyczynek do rozpoznania środkowoeuropejskich powiązań Ukrainy  
      w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza. W: Transkarpackie kontakty kulturowe w  
      epoce kamienia, brązu i wczesnej epoce żelaza, red. J. Garncarski. Krosno 2010, s. 491- 
      507. 
14. E. M. Kłosińska, I nie opuszczę cię po śmierci. Kilka uwag na temat pochówków kobiet 
      w grobach męskich w kulturze wysockiej na zachodniej Ukrainie. W: Kim jesteś  
      człowieku?, red. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński. Poznań 2011. Funeralia Lednickie –  
      Spotkanie 13, s. 69-76. 
15. E. M. Kłosińska, Unique find of Scythian provenance from the Lublin region.  
      Peregrinationes  Archaeologicae in Asia et Europa Joanni Chochorowski dedicatae, red.  
     W. Blajer. Kraków 2012, s. 379-383.  
16. Е. M. Клосінська, Деякі питання вивчення пізньобронзовoї і ранньозалізної доби  
      верхнього Побужжя. Aрхеологічні дослідження Львівського Університету 2012,  
      Вип. 14-15, c. 7-29. 
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17. E. M. Kłosińska, Przyczynek do badań nad występowaniem przedmiotów 
      krzemiennych, kamieni i skamielin w grobach ludności kultury łużyckiej na  
      Lubelszczyźnie. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego  
      2012, t. 33, s. 135-154. 
18. E. M. Kłosińska, Obraz epoki brązu i wczesnej epoki żelaza przedstawiony przez  
      Stefana Noska w Materiałach do badań… a współczesna rzeczywistość badawcza. W: 
      Miejsce Profesora Stefana Noska w archeologii polskiej 50 lat po wydaniu Materiałów  
      do badań nad historia starożytną i wczesnośredniowieczną międzyrzecza Wisły i Bugu,  
     red. A. Zakościelna. Lublin 2012, s. 101-126 (współautorzy H. Taras, S. Sadowski).  
19. E. M. Kłosińska, Z badań nad kulturą łużycką na Lubelszczyźnie. W: Badania  
      archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku  
      2012: streszczenia referatów XXIX konferencji sprawozdawczej, red. A. Zakościelna, J.  
      Libera. Lublin 2013, s. 7. 
20. E. M. Kłosińska, Research problems of the Lusatian culture in the early Iron Age in the  
      Lublin region in the light of new archaeological findings. W: Z badań nad kulturą 
      społeczeństw pradziejowych i wczesnośredniowiecznych. Księga jubileuszowa  
      dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gedidze w osiemdziesiątą rocznicę urodzin  
      przez przyjaciół, kolegów i uczniów, red. J. Kolenda, A. Mierzwiński, S. Moździoch, L. 
      L. Żygadło. Wrocław 2013, s. 424-449. 
 

Opracowania źródłowe  
 
21. E. Kłosińska, Czekan żelazny z miejscowości Werchrata, pow. Lubaczów. Archeologia 
      Polski Środkowowschodniej 2001 (wyd. 2003),  t. 6 , s. 219-221. 
22. E. Kłosińska, Dwie brązowe tarczki z Gródka nad Bugiem w powiecie hrubieszowskim. 
      Archeologia Polski Środkowowschodniej 2001 (wyd. 2003), t. 6, s. 215-218.  
23. E. Kłosińska, Nowe znaleziska, związane z osadnictwem ludności kultury łużyckiej na 
      terenie Powiśla Lubelskiego. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka  
      Archeologicznego 2004, t. 25, s. 303-310. 
24. E. Kłosińska, Dwa brązowe naszyjniki tordowane z Radecznicy, pow. Zamość.  
      Archeologia Polski Środkowowschodniej 2005, t. 7, s. 221-230 (współautorki U.  
      Kurzątkowska, J. Nogaj-Chachaj). 
25. E. Kłosińska, Zapomniane cmentarzysko ludności kultury łużyckiej w Bezku, pow.  
      Chełm. Archeologia Polski Środkowowschodniej 2005, t. 7, s. 211-215. 
26. E. Kłosińska, Znalezisko brązowego sierpa z okolic Biłgoraja. Archeologia Polski 
      Środkowowschodniej 2005, t. 7, s. 216-218. 
27. E. Kłosińska, Znalezisko siekiery brązowej typu Tautušiai z okolic Kocka, pow.  
      Lubartów. Archeologia Polski Środkowowschodniej 2005, t. 7 s. 206-210.  
28. E. Kłosińska, Nieznany brązowy sierp ze sztabą do rękojeści. Archeologia Polski 
      Środkowowschodniej 2005, t. 7, s. 219-221 (współautorka W. Misiewicz). 
29. E. M. Kłosińska, Nowe znaleziska brązowych siekier z tuleją z Lubelszczyzny. 
      Archeologia Polski Środkowowschodniej 2006, t. 8, s. 285-294. 
30. E. M. Kłosińska, Nieznane cmentarzysko Lubelszczyzny w świetle archiwaliów 
      Muzeum Archeologicznego w Krakowie. Archeologia Polski Środkowowschodniej  
      2006, t. 8, s. 295-300. 
31. E. M. Kłosińska, Sprawozdanie z badań na cmentarzysku ludności kultury łużyckiej w 
      Perespie, pow. tomaszowski w sezonach 2003-2004. Archeologia Polski 
      Środkowowschodniej 2006, t. 8, s. 1-7. 
32. E. M. Kłosińska, Nieznane stanowisko ludności kultury łużyckiej w Szczepiatynie, pow. 
     Tomaszów Lubelski, Archeologia Polski Środkowowschodniej 2007, t. 9, s. 279-284.  
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33. E. M. Kłosińska, Nowe zabytki proweniencji wschodniej na terenie Lubelszczyzny, 
      Archeologia Polski Środkowowschodniej 2007, t. 9, s. 273-278. 
34. E. M. Kłosińska, Kilka uwag na temat militariów ludności kultury łużyckiej na 
      Lubelszczyźnie. W: Hereditas praeteriti. Additamenta archaeologica et historia dedicata  
      Ioanni Gurba Octogesimo Anno Nascendi, red. H. Taras, A. Zakościelna. Lublin 2009, s.  
      245-258. 
35. Е. M. Клосінська, Дослідження пам’яток доби бронзи та раннього заліза в роках  
      2000-2007 усерeдній частині Східної Польщі. Aрхеологічні дослідження  
     Львівського Університету 2010, Вип. 14, c. 243-257 (współautorzy: Г. Tapac, 
      C. Caдовський). 
36. E. M. Kłosińska, Nieznane materiały z cmentarzysk ludności kultury łużyckiej, 
      znajdujące się w zbiorach Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. W: Region  
      radomski w świetle badań archeologicznych, red. M. Cieślak-Kopyt, K. Solarska.  
      Radom 2010, s. 9-24 (Biuletyn Radomskiego Towarzystwa Naukowego [44]). 
37. E. M. Kłosińska, Unikatowy skarb halsztacki z okolic Stawiszyna, pow. Białobrzegi, 
      woj. mazowieckie. W: Region radomski w świetle badań archeologicznych,  
      red. M. Cieślak-Kopyt, K. Solarska. Radom 2010, s. 25-48 (Biuletyn Radomskiego 
      Towarzystwa Naukowego [44]) (współautorka K. Solarska). 
38. E. M. Kłosińska, Jeszcze raz o grobie ludności kultury pomorskiej ze Zbijowa, pow. 
      Szydłowiec, woj. mazowieckie. W: Region radomski w świetle badań archeologicznych,  
      red. M. Cieślak-Kopyt, K. Solarska. Radom 2010, s. 49-54 (Biuletyn Radomskiego 
      Towarzystwa Naukowego [44]). 
39. E. M. Kłosińska, Nowe znaleziska brązowe ze Starego Machnowa, pow. Tomaszów 
      Lubelski. Archeologia Polski Środkowowschodniej 2010, t. 10 (2008), s. 237-248.  
40. Е. M. Клосінська, Бронзавы серп лужыцкай культуры з наваколля Стары Махнаў 
      на Люблінщчыне. W: Матэрыялы па археалогіі Беларуссі, Выпуcк 1 
      (Даследаванні каменнага і бронзавага вякоў [Да юбілеяў У. Ф. Ісаенкі і М. М.  
     Черняўсказа). Мінск 2010, с. 331-334.   
41. E. M. Kłosińska, Żulice, pow. tomaszowski – domniemany zespół zabytków z wczesnej 
      epoki żelaza. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 
      2013, t. 34, s. 133-137.  
42. E. M. Kłosińska, Zapomniany skarb ozdób brązowych z miejscowości Skwarne, pow. 
      mińskomazowiecki. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka  
      Archeologicznego 2013, t. 34, s. 139-147. 
 
 Moje zainteresowanie młodszymi odcinkami epoki brązu i wczesną epoką żelaza na 

Lubelszczyźnie pozwoliło ujawnić i w sposób znaczący powiększyć bazę źródłową do badań 

nad lokalnym wariantem kultury łużyckiej. Drobiazgowa kwerenda źródeł sprawiła, że z 

około 40 stanowisk znanych w latach 50. ubiegłego stulecia i z około 100 w latach 70. i 80., 

dziś dysponujemy bazą liczącą blisko 4500 stanowisk [2, 4, 6, 8, 9, 12, 19, 56]. Po raz 

pierwszy uchwycono szczegółowy zasięg występowania osadnictwa z niekwestionowanie 

najrozleglejszą strefą zagęszczenia, rozciągającą się wzdłuż Huczwy i Bugu oraz nad 

dopływami tych rzek [2, 9, 54, 56]. Inne znaczące strefy zasiedlenia rozciągały się wzdłuż 

Wisły [3, 23, 46, 56] i Wieprza [1, 56]. Dziś nie może być mowy o tym, że zasięg kultury 

łużyckiej na Lubelszczyźnie jest nieznany, słabo określony, albo że formacja ta po prostu tutaj 
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nie istniała [6, 12]. Dokładne skartowanie stanowisk dało możliwość poznania preferencji 

osadniczych ówczesnej ludności [1, 9], nie tylko wyodrębnienia miejsc, na których się 

osiedlano i gospodarowano, ale też wskazania stref, które omijano [9, 52, 53, 56]. Osadnictwo 

ludności kultury łużyckiej związane jest niemal wyłącznie z dolinami rzek i ich bezpośrednim 

zapleczem, a ślady jej pobytu w strefach wyżyn, czy też w obrębie rozległych podmokłych 

obniżeń, należą do zdecydowanie sporadycznych [1, 2, 9, 12, 56]. Wybierano siedliska pod 

wieloma względami urozmaicone, zapewniające bezpieczeństwo, rozwój gospodarczy i 

zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych [1, 2, 9, 12, 56]. Powstawały mikroregiony, 

których centralny punkt stanowiło zazwyczaj cmentarzysko, bądź cmentarzyska, wokół 

którego/których skupiały się osiedla [12, 56]. W mikroregionach realizowały się zajęcia 

wytwórcze, rolnictwo i hodowla [1, 9]. Zagadnienia te są jednak przebadane w sposób 

nierównomierny [12], a najbardziej szczegółowe dane odnoszą się w tej chwili do kilku 

mikroregionów [1-3, 9, 12, 46, 52-54, 56]. Warto też dodać, że przedstawiciele kultury 

łużyckiej i wysockiej wykorzystywali te same ekosystemy (przynajmniej na terenie 

Lubelszczyzny), co sprzyjało tworzeniu się więzi międzykulturowych [2, 32, 54]; inna 

natomiast sytuacja mogła mieć miejsce w przypadku osadnictwa łużyckiego i pomorskiego 

[3]. 

Zmianom ulec muszą bez wątpienia kwestie nazewnictwa, bowiem lokalny wariant 

kultury łużyckiej nie może bowiem, jak dotychczas, być określany mianem grupy 

ulwóweckiej. Ta niefortunna nazwa, pojawiająca się do dziś w literaturze przedmiotu, 

wywodzi się od szkieletowego cmentarzyska w Ulwówku na zachodniej Ukrainie, które de 

facto jest stanowiskiem kultury wysockiej [6, 12, 16, 19, 56]. Kultura łużycka na 

Lubelszczyźnie jest w młodszych odcinkach epoki brązu formacją typu popielnicowego, a 

bardzo nieliczne groby szkieletowe, pojawiające się na południowo-wschodnich rubieżach 

tego terytorium mogą być grobami wysockimi [2, 5, 6, 12, 54, 56]. Badania wykazały, że nad 

Huczwą, Sołokiją i Bugiem znajdowała strefa przemieszania, czy też bliskiego sąsiedztwa, 

gdzie realizowały się kontakty społeczności łużyckich i wysockich [2, 6, 32, 56]. Problem ten 

budzi ciągle duże nadzieje badawcze, zarówno w odniesieniu do południowo-wschodnich 

rubieży Lubelszczyzny, jak i do zachodniej Ukrainy [2, 13, 16]. Nie we wszystkich jednak 

strefach współwystępowania mogły się wytworzyć tego typu relacje. Nie widać tego bowiem 

np. na Powiślu Lubelskim, w podobnym czasie zamieszkiwanym przez ludność tarnobrzeskiej 

kultury łużyckiej, kultury pomorskiej i lubelskiego wariantu kultury łużyckiej [3, 12]. 

Ostatnia nazwa wymaga zresztą uściślenia i dalszych studiów, gdyż sformułowana została na 

podstawie drugorzędnych cech kulturowych [56]. 
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Wraz ze wzrostem liczby źródeł, „ponownym odkryciu” licznych materiałów 

zalegających w magazynach i archiwach różnych archeologicznych placówek, czy wreszcie w 

związku z intensyfikacją badań i pojawieniem się nowych znalezisk, zmienia się dziś 

znacząco wizerunek kultury łużyckiej na Lubelszczyźnie [2, 4, 6, 8-10, 12, 18, 21, 35, 56], 

postrzeganej dotąd przez pryzmat inwentarza z kilku zaledwie stanowisk (np. Topornicy i 

Wakijowa). Wzrosła znajomość osad, choć stan ich rozpoznania nie jest jeszcze zadowalający 

[1, 9, 12, 44, 56]. Dziś już wiadomo, że zarówno w epoce brązu jak i we wczesnej epoce 

żelaza najokazalszą formą obiektu osadowego był lekko zagłębiony w ziemię budynek na 

planie prostokąta, zorientowany przeważnie na osi NE-SW, co wydatnie pomagało przy 

doświetleniu i ogrzaniu [9, 12]. Takie budowle wznoszono w konstrukcji słupowej, a 

unikatowe odkrycia reliktów drewna w Dorohusku-Osadzie pozwalają stwierdzić, że w 

budownictwie na terenie miejscowej halsztackiej osady stosowano technikę sumikowo-

łątkową ścian [9, 12, 53, 56], a zatem analogiczną jak w grodach typu biskupińskiego. Na 

osadach zidentyfikowano także liczne obiekty gospodarcze [1, 44], służące do 

przechowywania zasobów. Wśród jam zasobowych zdecydowanie najlepsze warunki 

termiczne wykazywały głębokie obiekty o trapezowatym kształcie profilu. Dowiedziono tego 

na podstawie eksperymentu [56]. Zdecydowanie rzadsze były obiekty wyspecjalizowane – 

studnie i urządzenia ogniowe. Ponowna analiza dotychczasowych odkryć pozwala przyjąć, że 

niektóre z palenisk mogły służyć zarówno gotowaniu strawy, jak i wypałowi ceramiki [56]. 

Pojedyncze paleniska bez wątpienia należały do metalurgów [12, 29]. Słabo jeszcze 

rozpoznane jest zagadnienie istnienia obiektów solowarskich, a dotychczasowe w tym 

względzie ustalenia powinny zostać zweryfikowane [12, 54, 56]. Budzącym duże nadzieje 

badawcze zagadnieniem jest istnienie na osadach specjalnie wydzielonych miejsc kultu, czego 

pozwalają się domyślać znaleziska drobnej, figuralnej ceramiki obrzędowej w jamach 

osadowych [1], czy relikty kostne w innych obiektach określanych jako studnie [56]. 

Przedmiotem moich szczególnych zainteresowań stały się także cmentarzyska, 

dostarczające bogatych źródeł, zwłaszcza ceramicznych [2, 9, 25, 30-32, 36, 43, 48, 49, 56]. 

Nekropole pozwalają badać nie tylko kulturę materialną, ale także rozpoznawać głębsze 

aspekty kultury duchowej (por. dalej), a nawet wyrokować o kondycji zdrowotnej ludności, 

która je użytkowała [11]. Liczba tych stanowisk, od czasu ostatnich podsumowań, zwiększyła 

się znacznie [12] i obecnie można mówić o niemal 200 obiektach tego typu na 

Lubelszczyźnie. Zakres przebadania jest całkiem zadawalający, zdecydowanie gorzej 

natomiast przedstawia się stan ich opracowania. Zaobserwowano, że na Lubelszczyźnie 

istniały dwa, bardzo wyraźne horyzonty czasowe występowania nekropoli i prawdopodobnie 
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ten stan rzeczy nie wynika ze stanu badań, a odzwierciedla rzeczywistą sytuację kulturową 

[12, 56]. W młodszych odcinkach epoki brązu i w początkach epoki żelaza mamy do 

czynienia z kulturą typu popielnicowego, a w młodszych odcinkach wczesnej epoki żelaza 

następuje w kwestiach sepulkralnych istotna zmiana, pojawiają się bowiem nieliczne 

cmentarzyska (Bliskowice, Krupy, Lublin-Jakubowice Murowane), których genezy 

zdecydowanie nie da się powiązać z miejscowym środowiskiem [4, 6, 10, 35, 47]. 

W epoce brązu i w początkach epoki żelaza cmentarzyska tworzą liniowe układy 

grobów popielnicowych (zdecydowanie rzadziej jamowych), sporadycznie z przystawkami i z 

innymi elementami wyposażenia [5, 9, 12, 17, 31, 47]. Na podstawie wnikliwej obserwacji 

posadowienia takich grobów, udało się ustalić, że były one częściowo widoczne na 

powierzchni cmentarzysk. Ważne miejsca przestrzeni obrzędowej znajdowały się nie tylko 

tam, gdzie lokalizowano same groby, ale też pomiędzy nimi. O obrzędach, które tu 

sprawowano świadczą skupiska niewielkiej ceramiki naczyniowej i figuralnej. Analizy 

specjalistyczne wykazały ponadto, że kości ludzkie składano w porządku anatomicznym, a 

wielkość urny zależała od wieku zmarłego [17, 31]. Na niektórych cmentarzyskach, w pobliżu 

kości czaszki deponowano krzemienie i skamieliny [7, 16, 17]. W pewnych przypadkach 

zmarłego kremowano z fragmentami tuszy zwierzęcej [31, 56], a szczegółowe badania 

wykazały tu istnienie norm  pogrzebowych ze względu na wiek i płeć (stwierdzono m.in., że 

do zmarłych mężczyzn dokładano tusze bydlęce, świńskie i ptasie, do zmarłych kobiet tusze 

kozy/owcy, a do dzieci – ryby) [56]. Istotną wydaje się też obserwacja, że na niektórych 

nekropolach manipulowano tylko kośćmi zwierzęcymi, a na innych używano substytutów w 

formie glinianych wyobrażeń zwierząt [7, 47, 56]. Wszystkie te spostrzeżenia wprowadzają w 

tematykę bogatych treści symbolicznych w obrzędowości pogrzebowej ludności kultury 

łużyckiej na Lubelszczyźnie [5, 17, 48, 50, 51] . Ludność ta odnosiła się do otaczających ją 

żywiołów, a najbardziej czytelna wydaje się tu symbolika ognia ziemskiego (kremacja, 

krzemień – iskra) i niebieskiego (liniowy układ grobów odzwierciedlający wędrówkę słońca), 

ziemi i wody (odwrócone naczynia) [5, 7, 9, 11, 17, 47]. Obserwacja cmentarzysk 

Lubelszczyzny wykazała, że część cmentarzysk mogła powstać w okresie równonocy 

wiosennej lub jesiennej, albo też w czasie przesilenia letniego [56]. Waloryzowano ponadto 

przestrzeń cmentarzysk, co uwidaczniają zagęszczenia grobów [5]. Cmentarzyska stanowiły 

ośrodki, gdzie odbywała się mediacja pomiędzy światem realnie istniejącym a wyobrażonym 

oraz pomiędzy poziomami, gdzie przebywał człowiek i istoty nadprzyrodzone [56].  

Problematyka treści symbolicznych grobów i cmentarzysk jest niezwykle obszerna i 

budzi moje żywe zainteresowanie [5, 7, 9, 14, 19, 47, 56]. Wnikliwa obserwacja reliktów tych 
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stanowisk pozwala odtworzyć pochówek zarówno w dynamicznym, jak i symbolicznym 

sensie, a także wydobyć różne, niezwykle interesujące informacje [56]. Jedna z nich odnosi 

się do pojawienia się we wczesnej epoce żelaza na Lubelszczyźnie zjawiska określanego 

mianem „domu zmarłych”. Obszerne drewniane sarkofagi, odkryte na wymienionych wyżej 

stanowiskach, stały się pośmiertnym domem osób złączonych najprawdopodobniej więzami 

krwi. Skrzynie palone in situ wraz z ich zawartością przywodzą na myśl podobne obiekty 

znad środkowego Dniestru w kręgu jednej z grup kultury scytyjskiej [5, 10, 11, 47, 56]. 

Istotne wnioski przynosi także obserwacja nielicznych szkieletowych pochówków na 

południowo-wschodnich rubieżach Lubelszczyzny. Uważam je za groby ludności kultury 

wysockiej, mieszczące pochówki jednostkowe, bądź też zbiorowe [2]. W kwestii tych 

ostatnich warto zaznaczyć niezwykle interesujące zjawisko tzw. pochówków małżeńskich, 

gdzie kobieta mogła stanowić element wyposażenia grobu męskiego. Zjawisko to występuje 

w nasileniu w kulturze wysockiej na terytorium zachodniej Ukrainy [14], a na Lubelszczyźnie 

rozpoznane jest bardzo słabo. 

Kolejną grupą źródeł, których katalog poszerzam, bądź wydobywam z zapomnienia są 

znaleziska gromadne [10, 37, 42, 55]. Jeszcze do niedawna Lubelszczyzna postrzegana była 

niemal jako pustynia, gdzie takie znaleziska nie występują. Okazuje się, że ukrywano nie 

tylko przedmioty metalowe ale i gliniane [4], a motywacje takich zachowań były 

zróżnicowane. Po raz pierwszy na Lubelszczyźnie zidentyfikowano skarb ze złomem 

brązowym, depozyty o mieszanym lub selekcjonowanym składzie [56]. Podjęto próbę 

klasyfikacji takich zespołów ze względu płeć, pozycję i profesję właściciela [55, 56].  

Poszerzony został katalog źródeł do badań ceramiki i prawdopodobnie uzyskano pełną 

jej reprezentację [56]. Dziś można szeroko opisać cechy warsztatu ceramicznego na 

Lubelszczyźnie oraz zestawić nie tylko charakterystyczne dla tego terytorium formy naczyń i 

sposoby ich ornamentowania, ale także wskazać wyraźne nawiązania do ceramiki kultury 

trzcinieckiej [2, 9, 12, 56], Gáva [4, 6, 9, 12, 56], wysockiej [2, 6, 12, 56], innych grup kultury 

łużyckiej – środkowopolskiej i mazowiecko-podlaskiej [56] oraz kultur leśno-stepowych 

wczesnej epoki żelaza [1, 2, 4, 6, 9, 12]. Zidentyfikowano także pierwsze ceramiczne importy 

– fragment naczynia kultury czarnoleskiej, nawiązującego do ceramiki typu Besarabi. Inna 

forma, toczona na kole, wywodziła się z terenu szeroko pojętej kultury scytyjskiej [56]. 

Szczegółowe studia nad ceramiką naczyniową i figuralną dają możliwość odtworzenia 

zmienności tego rodzaju źródeł w czasie. We wczesnej fazie kultury łużyckiej na 

Lubelszczyźnie zauważono m.in. współwystępowanie naczyń poźnotrzcinieckich i 

wczesnołużyckich na tych samych stanowiskach [2, 4, 9, 12, 56]. Nie zaobserwowano 
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natomiast przypadków korelacji tych najwcześniejszych form z tzw. pucharkami 

ulwóweckimi, które są nieco późniejsze [2]. Uchwycone zostały przemiany stylistyczne 

ceramiki w ciągu epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. Widać to wyraźnie nie tylko w 

zmianach asortymentowych i formalnych naczyń, ale też w różnicach w charakterze i 

sposobach ornamentowania. Zdobnictwo, początkowo pełne prostoty (środkowy i młodszy 

okres epoki brązu), staje się skomplikowane (późny okres epoki brązu i początek wczesnej 

epoki żelaza), by później ponownie przybrać ascetyczny wyraz (młodszy odcinek wczesnej 

epoki żelaza). Wydaje się, że te wyraźne zmiany nie odzwierciedlają li tylko estetycznych 

różnic w rozwoju garncarstwa kultury łużyckiej na Lubelszczyźnie, ale sięgają głębiej – do 

kondycji miejscowego społeczeństwa. Bogaty wielowątkowy, czy „przedstawiający” 

ornament mógł stanowić nie tylko środek komunikacji, ale i rywalizacji w niepewnych 

czasach, np. zmian klimatycznych, niedoboru żywności i surowców oraz innych zagrożeń 

(presja z zewnątrz, wewnętrzne konflikty) [56]. 

Moje zainteresowanie problematyką kultury łużyckiej na Lubelszczyźnie, a także 

stosunkami kulturowymi na obszarach ościennych, pozwoliło wydatnie poszerzyć katalog 

znalezisk metalowych. Ujawniłam i opracowałam nie tylko wiele nowych przedmiotów 

brązowych (niekiedy wraz ze składem stopu), występujących bez kontekstu lub w zespołach 

[1-4, 6, 7, 10, 13, 15, 20, 22, 24, 26-29, 33, 34, 37-42, 45, 56-59], ale także wprowadziłam do 

obiegu naukowego pierwsze żelazne militaria i części końskiego ogłowia [4, 9, 15, 21, 34, 

52]. Znaleziska metalowe z analizowanego terytorium to głównie importy z różnych stron 

ówczesnej Europy, niekiedy bardzo odległych [np. 4, 7, 9, 10, 12, 15, 20, 27, 29, 33, 34, 39, 

41, 45, 59]. Jednak nie ma wątpliwości, że metale powstawały również na miejscu. Lokalny 

nurt niezaawansowanej metalurgii odzwierciedlają przede wszystkim znaleziska z jednego z 

palenisk na osadzie we Wronowicach [29, 54]. Na Lubelszczyźnie pracowali też zamiejscowi, 

wyspecjalizowani wytwórcy, czego dowodzi nie tylko surowiec w sztabkach i złomie [39, 

54], ale też groby kowali/odlewców (Perespa) [54], czy też obecność akcesoriów 

metalurgicznych na cmentarzyskach [9]. 

Drobiazgowa analiza metali pozwoliła mi wykazać ich duże zmiany formalne i 

asortymentowe na przestrzeni epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. Charakter tych zabytków 

(m.in. ilość, wielkość i masywność) odzwierciedla okresy koniunktury środkowoeuropejskich 

ośrodków metalurgicznych. Widać, że najintensywniejszy napływ metali przebiegał w ciągu 

środkowego i młodszego odcinka epoki brązu, a także w młodszym odcinku wczesnej epoki 

żelaza. Wyraźny kryzys nastąpił w późnym okresie epoki brązu oraz w starszym odcinku 

wczesnej epoki żelaza. Prawdopodobnie wynikał on z wielu czynników, wśród których za 
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najważniejszy trzeba uznać wejście Lubelszczyzny w orbitę szeroko pojętych oddziaływań 

wschodnich  [56]. 

 Uzyskano bardzo interesujące rezultaty w kwestii łużyckiego krzemieniarstwa. 

Okazuje się (w uproszczeniu), że ta dziedzina wytwórczości rozwijała się dwutorowo, 

podobnie jak metalurgia. Wskazać należy na domowy nurt krzemieniarstwa, gdzie potrzebne 

przedmioty wykonywano z najłatwiej dostępnego surowca, nie zawsze najlepszej jakości [1]. 

We wczesnej epoce żelaza można mówić o krzemieniarstwie wyspecjalizowanym w pobliżu 

złóż krzemieni turońskich na Powiślu Lubelskim, co odzwierciedla znaczna ilość wytworów i 

półwytworów masywnych form rdzeniowych odkrytych w pracowniach przykopalnianych w 

Kosinie i Kopcu [3, 56]. 

Prawdopodobnie główne podstawy zabezpieczenia bytu miejscowej ludności to 

rolnictwo i hodowla [1, 9]. Dowody na to są jednak dość enigmatyczne, wiemy bowiem o 

jedynym, poddanym analizie, znalezisku zboża w zespole (jęczmień zwyczajny – Hordeum 

vulgare). Zbierano zapewne orzechy leszczyny (Corylus) i szczaw (Rumex), co podpowiadają 

analizy pyłkowe z pobliża stanowisk łużyckich. Dietę łużyczan uzupełniały także inne rośliny 

zielne, towarzyszące człowiekowi na przychaciach i polach uprawnych – bylica (Artemisia), 

komosowate (Chenopodiaceae) i babka (Plantago). Niektóre z tych roślin znajdowały 

zastosowanie w ówczesnej medycynie [56]. O wykorzystywaniu roślin świadczą jednak 

przede wszystkim liczne narzędzia krzemienne z wyświeceniami żniwnymi – noże sierpowate 

i tzw. wkładki typu Szuminka [52-54]. Ze zwierząt hodowlanych poświadczone jest bydło, 

świnia, koń i koza/owca. Zdecydowanie mniejszy udział w gospodarce ludności kultury 

łużyckiej miały zwierzęta dzikie – jeleń, sarna, a z ryb szczupak [56]. 

Pomimo że na Lubelszczyźnie dotkliwie odczuwa się brak zespołów, a także mimo 

braku analiz specjalistycznych, szczegółowa analiza źródeł daje możliwość ramowego 

zarysowania dziejów tego terytorium i wskazania w nich kilku „zwrotnych” momentów na 

przestrzeni epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. Przede wszystkim udało się stwierdzić, że 

kultura łużycka nie mogła się ukształtować na tym obszarze wszędzie w ten sam sposób i w 

tym samym czasie, a proces jej wyodrębniania się przebiegał w mniejszych regionach. Bez 

wątpienia, w procesie tym uczestniczyło miejscowe trzcinieckie środowisko oraz napływowe 

elementy z terenu grupy środkowopolskiej i – być może – mazowiecko-podlaskiej. Na 

wydzielonych fragmentach Lubelszczyzny (nad Udalem, Topornicą i Wieprzcem i nad 

dolnym biegiem Huczwy), jeszcze w środkowym okresie epoki brązu kultura łużycka 

formowała się w koegzystencji z późną kulturą trzciniecką [7, 9]. Tu kultura łużycka pojawiła 

się najwcześniej. Na innych terenach udowodnione zostało natomiast stratygraficzne 
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następstwo obu kultur (nad Sieniochą) [2]. We wczesnych materiałach łużyckich Powiśla 

Lubelskiego widać natomiast oddziaływania (zwłaszcza w ceramice) grupy środkowopolskiej 

i mazowiecko-podlaskiej, bez powiązań z trzcinieckim milieu. Bez wątpienia kultura łużycka 

od końca środkowego i w młodszym okresie epoki brązu ma charakter kultury „wznoszącej”. 

Kultura ta jest formacją typowo popielnicową, co potwierdzają cmentarzyska. Pojawiają się 

stosunkowo liczne brązy oraz pierwsze depozyty. Kształtuje się wczesna, oszczędna w 

wyrazie stylistyka ceramiczna. W inwentarzu kulturowym widoczne są ponadto związki z 

formacjami spoza Karpat lub na ich północno-wschodnim przedpolu. Zapewne kształtuje się 

wówczas strefa przemieszania z kulturą wysocką [2, 7, 19, 56]. 

Późny okres epoki brązu i początek wczesnej epoki żelaza to prawdopodobnie czas 

kryzysu – ekonomicznego, co najbardziej dostrzegalne jest w braku metali, a także 

społecznego, co – być może – odzwierciedlają zmiany w ceramice (por. wyżej). Okres 

niepokojów i – niewykluczone – napływu ludności ze wschodu, sygnalizują znaleziska 

importów ceramicznych oraz trako-kimmeryjskiej uprzęży końskiej, a następnie militariów 

wczesnoscytyjskich [4, 6, 7, 10, 12, 15, 19, 20, 21, 33, 34 i inne]. Od wczesnej epoki żelaza 

zaczynają zachodzić coraz wyraźniejsze zmiany w obrazie kulturowym Lubelszczyzny. 

Powiązanie ze wschodem i z kulturą scytyjską laso-stepu jest czytelne w ceramice, militariach 

brązowych i żelaznych, niektórych ozdobach brązowych oraz w obrządku pogrzebowym 

(zbliżonym do zwyczajów grupy zachodniopodolskiej nad środkowym Dniestrem). Na 

południowo-wschodnich rubieżach Lubelszczyzny pojawiają się importy z kultury Vekerzug 

[20, 21, 33]. Garnitury masywnej biżuterii, wywodzącej się z kujawskiego ośrodka 

metalurgicznego odzwierciedlają – jak się wydaje – obecność elit w społeczności kultury 

łużyckiej tego czasu. Powraca tezauryzacja, co może być odzwierciedleniem niepokojów 

wywołanym presją ze wschodu i nasuwaniem się od północy kultury pomorskiej. Pod 

wpływem tych czynników, a także z przyczyn jeszcze nie do końca rozpoznanych kultura 

łużycka zanika pod koniec młodszego odcinka wczesnej epoki żelaza lub w początkach 

wczesnego okresu lateńskiego [2, 4, 7, 10, 19, 33, 56 i inne]. 

Efektem moich długoletnich zainteresowań problematyką kultury łużyckiej na 

Lubelszczyźnie stanie się wkrótce obszerna monograficzna rozprawa. Prawdopodobnie o 

żadnej z prowincji ziem polskich, gdzie w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza rozwijała się 

kultura łużycka, nie wiedziano dotąd tak mało jak o Lubelszczyźnie. Poczytuję sobie za 

zasługę wprowadzenie do obiegu naukowego bogatych i niezwykle interesujących łużyckich 

źródeł z tego terenu, opracowanie ich i nakreślenie problematyki badawczej do dalszych – 

być może – studiów, w przyszłości.  
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Konkludując, do zasadniczych osiągnięć naukowych (w rozumieniu Ustawy z dnia 14 

marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki) należy zatem zaliczyć: 

• zebranie materiałów źródłowych, nigdy wcześniej w tej skali nie inwentaryzowanych; 

• szczegółowa analiza tychże materiałów; 

• zdefiniowanie specyfiki kultury łużyckiej na Lubelszczyźnie; 

• studia nad zróżnicowaniem kulturowym i relacjami kulturowymi, w wyniku których 

ujawniły się problemy nigdy dotąd nie podnoszone w literaturze; 

• przeprowadzenie wnikliwych studiów chronologicznych; 

• określenie reguł rządzących preferencjami siedliskowymi wraz z wnioskami dotyczącymi 

relacji człowiek-środowisko; 

• określenie podstaw bytowych ludności kultury łużyckiej na Lubelszczyźnie oraz 

wyróżnienie i przeanalizowanie głównych gałęzi wytwórczości przydomowej; 

• wnikliwa charakterystyka wszystkich materialnych przejawów obrzędowości funeralnej 

oraz bardzo szeroka analiza treści symbolicznych, które takie źródła mogą zawierać; 

• efekt końcowy tych studiów to uzyskanie niezbędnych informacji, wniosków 

szczegółowych i analiz do nowoczesnej monografii regionalnej kultury łużyckiej na 

Lubelszczyźnie. 

 

 W kolejnych latach planuję kontynuować problematykę badawczą w zakresie mojego 

głównego nurtu zainteresowań. Wspólnie z Urszulą Kurzątkowską z Instytutu Archeologii 

UMCS rozpoczęłam przygotowania do obszernego opracowania unikatowych materiałów z 

cmentarzyska w Lublinie-Jakubowicach Murowanych. Odrębna praca na ten temat ukaże się 

w języku angielskim. Pragnę zajmować się dalej kulturą łużycką na Lubelszczyźnie, Ziemi 

Radomskiej, Mazowszu i Podlasiu oraz, jeśli czas pozwoli, na Dolnym Śląsku. Nadal bliska 

mi jest także problematyka kultury wysockiej na zachodniej Ukrainie. Kilka tekstów 

naukowych mojego autorstwa, odnoszących się do wyżej wymienionego zakresu, znajduje się 

już zresztą w różnym stadium opracowania. 

 

4.2. Pozostałe opracowania opublikowane odnoszące się do głównego nurtu 
zainteresowań: 

Opracowania źródłowe 

43. E. Kłosińska, Wstępne wyniki badań wykopaliskowych na wielokulturowym  
      stanowisku 54 w Perespie, gm. Tyszowce, w sezonach 2003-2004. Materiały i  
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      Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 2005, t. 26, s. 385-408  
      (współautor M. Piotrowski). 
44. E. Kłosińska, Wstępne wyniki badań archeologicznych w Tarkawicy, stan. 5, pow. 
      Lubartów, w latach 2001-2002. Archeologia Polski Środkowowschodniej 2005, t. 7, s. 
      102-110 (współautor M. Juściński). 
45. E. M. Kłosińska, O kilku przedmiotach brązowych odkrytych na Roztoczu Środkowym.  
      W: Tarnobrzeska kultura łużycka – źródła i interpretacje, red. S. Czopek, K. Trybała- 
      Zawiślak. Rzeszów 2009, s. 441-448. 
 

Opracowania popularno-naukowe 
 
46. E. Kłosińska, W początkach epoki metali - lata 2400/2300-300 p.n.e. W: Archeologiczne  
      odkrycia na obszarze Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, red. E. Banasiewicz- 
      Szykuła. Lublin 2000 s. 21-32. (Skarby z Przeszłości [tom 2]). 
47. E. Kłosińska, Po śmierci ku Słońcu [W: Archeologia Lubelszczyzny]. Z Otchłani  
      Wieków 2003, r. 58, nr 1/4, s. 59-67 (współautor T. Klisz). 
48. E. Kłosińska, Ceramiczne obrzędowe akcesoria ludności kultury łużyckiej i pomorskiej 
      na Lubelszczyźnie. W: Pod opieką bóstw nieba i ziemi: obrządek pogrzebowy w epoce  
      brązu i wczesnej epoce żelaza na Lubelszczyźnie: katalog wystawy pod honorowym  
      patronatem Jego Magnificencji Rektora UMCS prof. dr hab. Mariana Harasimiuka,  
      [red.] E. Kłosińska, H. Taras. Lublin 2004, s. 32-33. 
49. E. Kłosińska, O pewnym grobie, odkrytym dwa razy. W: Pod opieką bóstw nieba i  
      ziemi: obrządek pogrzebowy w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza na Lubelszczyźnie: 
      katalog wystawy pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora UMCS prof.  
      dr. hab. Mariana Harasimiuka, [red.] E. Kłosińska, H. Taras. Lublin 2004, s. 25-28. 
50. E. Kłosińska, O świętym metalu. W: Pod opieką bóstw nieba i ziemi: obrządek  
      pogrzebowy w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza na Lubelszczyźnie: katalog wystawy  
      pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora UMCS prof. dr hab. Mariana  
      Harasimiuka, [red.] E. Kłosińska, H. Taras]. Lublin 2004, s. 29-31. 
51. E. Kłosińska, Pod opieką bóstw nieba i ziemi. W: Pod opieką bóstw nieba i ziemi:  
      obrządek pogrzebowy w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza na Lubelszczyźnie: katalog 
      wystawy pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora UMCS prof. dr hab. 
      Mariana Harasimiuka, [red.] E. Kłosińska, H. Taras. Lublin 2004, s. 17-25. 
 
52. E. Kłosińska, Roztocze w dobie panowania kultury łużyckiej. W: Archeologia  
      Roztocza: krajobraz przyrodniczo-kulturowy, red. E. Banasiewicz-Szykuła. Lublin 2005,  
      s. 63-72 [Skarby z Przeszłości [tom 7]). 
53. E. M. Kłosińska, Łużyckie osadnictwo Polesia w czasach dominacji kultu ognia i  
      słońca. W: Badania archeologiczne na Polesiu Lubelskim, red. E. Banasiewicz-Szykuła,  
      Lublin 2006, s. 73-86 [Skarby z Przeszłości (t. 8)]. 
54. E. M. Kłosińska, Południowo-wschodnie rubieże Lubelszczyzny w czasach kultury 
      łużyckiej i pomorskiej. W: Pradzieje południowo-wschodniej Lubelszczyzny, red. E.  
      Banasiewicz-Szykuła. Lublin 2007, s. 107-131 [Skarby z Przeszłości (t. 9)]. 
55. E. M. Kłosińska, O znaleziskach gromadnych przedmiotów metalowych z epoki brązu i  
      wczesnej epoki żelaza. W: Skarby Lubelszczyzny, red. E. Banasiewicz-Szykuła. Lublin 
      2010, s. 21-35 [Skarby z Przeszłości (t. 11)]. 
 
4. 3. Pozostałe opracowania (nieopublikowane) odnoszące się do głównego 
nurtu zainteresowań, będące w przygotowaniu lub gotowe, znajdujące się w 
redakcji czasopisma naukowego: 
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Opracowania problemowe   

 
56. E. M. Kłosińska, Kultura łużycka na Lubelszczyźnie (stan obecny rozprawy – 80%  
      zaawansowanie: 350 stron tekstu, 127 stron katalogu, 80 stron bibliografii, 113 tablic 
      rysunkowych, 20 map, 57 rycin i wykresów, 10 tabel). 
 

Opracowania źródłowe 
 

57. E. M. Kłosińska, Bransoleta brązowa z Turkowic, pow. Hrubieszów. Materiały i 
      Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t. 35 (złożone w redakcji). 
58. E. M. Kłosińska, Nieznana szpila brązowa z miejscowości Pasieki, pow. Tomaszów  
      Lubelski. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t. 35 
      (złożone w redakcji). 
59. E. M. Kłosińska, Unikatowa fibula brązowa z terenu Lubelszczyzny. Materiały i  
      Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t. 35 (złożone w redakcji). 
 
 
5. Pozostałe osiągnięcia naukowo-badawcze. Temat: Zagadnienia kultury 
łużyckiej w środkowym oraz w młodszych odcinkach epoki brązu i we 
wczesnej epoce żelaza na ziemiach polskich:  
 
 Okazjonalnie zajmuję się także problematyką kultury łużyckiej w innych prowincjach 

niż Lubelszczyzna. W kilku artykułach relacjonowałam własne badania na cmentarzyskach 

kurhanowych w Mikowicach, woj. opolskie [61, 62, 65]. Nawiązywałam do genezy kultury 

łużyckiej na Śląsku w starszym okresie epoki brązu w kontekście powiązań z kulturą 

mogiłową i wpływami kultury trzcinieckiej na tym terytorium. Publikacja ta trafiła na listę 

filadelfijską [60]. 

 Podczas szeroko zakrojonych badań przedinwestycyjnych na autostradzie A-4 i innych 

prac ratowniczych na Śląsku relacjonowałam badania i analizowałam wyniki odkryć [63, 64, 

66-69]. Starałam się od zapomnienia ocalić różnego rodzaju znaleziska metalowe kultury 

łużyckiej i pomorskiej z okresu halsztackiego (luźne oraz części zespołów), poczynione 

jeszcze w wieku XIX i w początkach XX na ziemiach polskich, a znajdujące się obecnie w 

rosyjskich i ukraińskich zbiorach [70, 71]. 

 Wprowadziłam również do obiegu naukowego późnobrązowe materiały z nieznanego 

wcześniej cmentarzyska popielnicowego grupy śląskiej (podgrupa głubczycka), odkryte 

przypadkowo na terenie prywatnej posesji [72]. 

 

Opracowania problemowe 

60. E. Kłosińska, Early phase of Lusatian culture barrow burial ground in Lower Silesia at  
      Mikowice, Opole voivodship. Antiquity 1991, vol. 65, nr 248, s. 651-661. 
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Opracowania źródłowe 

 
61. E. Kłosińska, Badania ratownicze na cmentarzysku kurhanowym ze starszego i 
      środkowego okresu epoki brązu w Mikowicach, gm. Namysłów, stan. 1. Śląskie 
      Sprawozdania Archeologiczne 1988 [wyd. 1989], t. 30, s. 55-59 (współautorzy B. 
      Butent-Stefaniak, B. Maryniak). 
62. E. Kłosińska, Mikowice, gm. Namysłów, stanowisko 1: wstępne wyniki badań na  
      cmentarzysku kurhanowym. Opolski Informator Konserwatorski 1989, s. 38-45. 
63. E. Kłosińska, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przeprowadzonych w 1985 r. na    
      osadzie obronnej ludności kultury łużyckiej w Kunicach, woj. Legnica. Śląskie   
      Sprawozdania Archeologiczne 1989, t. 28, s. 31-33 (współautor A. Mierzwiński). 
64. E. Kłosińska, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przeprowadzonych w 1986 r. na  
      osadzie obronnej kultury łużyckiej w Kunicach (stan. 1), woj. legnickie. Śląskie 
      Sprawozdania Archeologiczne 1989, t. 29, s. 57-59 (współautor A. Mierzwiński).  
65. E. Kłosińska, Uwagi w sprawie kilku obiektów kurhanowych odkrytych w Mikowicach,  
      woj. opolskie na stanowiskach 14, 19 i „przy minkowickiej drodze”. Silesia Antiqua 1994,  
      t. 36/37, s. 7-27. 
66. E. Kłosińska, Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie budowy gazociągu  
      Łagiewniki - Jordanów Śląski. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 1998, t. 40, s. 273-  
      283 (współautorzy G. Domański, A. Kosicki). 
67. E. Kłosińska, Ratownicze badania wykopaliskowe w okolicach Laskowic Oławskich na  
      stanowiskach w Dębinie i Kopalinie. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 1998, t. 40, s.  
      509-513. 
68. E. Kłosińska, Badania ratownicze na trasie budowy gazociągu Jawor – Legnica.  
      Dolnośląskie Wiadomości Prahistoryczne 1999, t. 5, s. 101-107 (współautorzy G.  
      Domański, A. Kosicki, A. Dwojak). 
69. E. Kłosińska, Sprawozdanie z badań ratowniczych wielokulturowej osady z miejscowości 
      Ślęża, gm. Kobierzyce, stan. 11/12. Sprawozdania Archeologiczne 1999, t. 51, s. 273-296  
      (współautorzy G. Domański, A. Kosicki). 
70. E. M. Kłosińska, Odnalezione składniki skarbu z Bełdowa, pow. zgierski. W: Hereditas 
      praeteriti. Additamenta archaeologica et historia dedicata Ioanni Gurba Octogesimo 
      Anno Nascendi, red. H. Taras, A. Zakościelna. Lublin 2009, s. 259-263. 
71. E. M. Kłosińska, Nieznane zabytki brązowe z ziem polskich w lwowskim archiwum  
      prof. Leona Kozłowskiego. W: Varia sententiae. Księga Jubileuszowa Działu  
      Archeologii Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, red. J. Podgórska-Czopek. Rzeszów  
      2010, s. 131-138. 
72. E. M. Kłosińska, Nieznane cmentarzysko ludności kultury łużyckiej w Makowie, pow.  
      raciborski. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 2012, t.  
      33, s. 327-331. 
 
6. Pozostałe dokonania naukowo-badawcze. Temat: Wczesny i starszy okres 
epoki brązu na ziemiach polskich: 
 
 Przez znaczną część mojego zawodowego życia (niemal przez dwie dekady ubiegłego 

stulecia) zajmowałam się zagadnieniami wcześniejszych odcinków epoki brązu. Wskazać tu 

można kilka wyraźnych nurtów zainteresowań, a wśród nich problematykę stanu badań i 

źródłową, zagadnienia rubieży kulturowych, osadnicze oraz odnoszące się do obrzędowości 
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funeralnej. W ostatniej dekadzie ubiegłego stulecia podjęłam się oceny stanu badań na 

zachodzie ziem polskich. Zajmowała mnie problematyka m.in. kultury unietyckiej i 

przedłużyckiej oraz wpływów madziarowsko-wieterzowskich na tych terenach, 

akcentowałam nierównomierny stan rozpoznania źródeł i nieuregulowanych kwestii 

nomenklaturowych w odniesieniu do znalezisk z Wielkopolski, Ziemi Lubuskiej i Pomorza 

[78, 80]. Przywoływałam również archiwalne odkrycia z terenu Śląska Opolskiego [83]. 

 Szczególną jednak uwagę skupiłam na terytorium zajmowanym przez górną i 

środkową Wartę. Tu w starszym okresie epoki brązu zwykło się wyróżniać strefę 

przemieszania pomiędzy kulturami trzciniecką i przedłużycką. Zebrałam i ujawniłam 

wszystkie dostępne w tamtym czasie źródła, dokonałam ich klasyfikacji i kulturowo-

chronologicznej analizy porównawczej. Interesowała mnie problematyka osad, cmentarzysk 

(szczególnie kurhanowych) i znalezisk gromadnych. Wykazałam też powiązania kultury 

trzcinieckiej z episznurowym podłożem, kulturą unietycką i otomańską. Dokonałam szerokiej 

oceny stosunków osadniczych w Nadwarciu oraz szczegółowo – w jednym z miejscowych  

mikroregionów. Badania te zrealizowały się w cyklu artykułów i konferencyjnych wystąpień 

[73-77], a przede wszystkim w odrębnej publikacji, będącej skrótem obszernej dysertacji 

doktorskiej [79]. 

 Okazjonalnie zajmowałam się również opracowaniem materiałów osadowych i 

grobowych kultury trzcinieckiej na wschodzie Polski [35, 43, 52, 73, 81, 82]. Do 

problematyki tej kultury (bez łużyckiego kontekstu) powracam niekiedy jeszcze w chwili 

obecnej, w momencie gdy zostają ujawnione niezwykle interesujące materiały – archiwalia i 

nowe znaleziska. Są to głównie wyroby brązowe (siekiera, głownia sztyletu, naramienniki), i 

mimo że pojedyncze – to znacząco powiększające bazę źródłową tej kultury na 

Lubelszczyźnie [84, 85]. Badania skarbu z Pogroszyna na Ziemi Radomskiej [86] dały 

natomiast możliwość rozpoznania wysokich umiejętności trzcinieckich metalurgów w 

środkowym okresie epoki brązu. 
Opracowania problemowe (wybór) 

 
73. E. Kłosińska, Zagadnienie cmentarzysk kurhanowych kultury trzcinieckiej. W: Kultura  
      trzciniecka w Polsce: (materiały z sympozjum, które odbyło się w dniach 15-16  
      października 1984 r. w Krakowie), red. P. Poleska, J. Rydzewski. Kraków 1987, s. 35-55. 
74. E. Kłosińska, Analiza osadnictwa pierwszych okresów epoki brązu w dorzeczu Warty w  
      aspekcie sytuacji kulturowej. Przegląd Archeologiczny 1992, t. 39, s. 87-100. 
75. E. Kłosińska, Z badań nad osadnictwem dorzecza Warty w starszym okresie epoki brązu.   
      W: Problemy badań nad osadnictwem pradziejowym, red. B. Gediga. Wrocław 1992, s.  
      143-160. (Prace Komisji Archeologicznej / Polska Akademia Nauk. Oddział we  
      Wrocławiu nr 10). 
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76. E. Kłosińska, La situation des civilisations du bassin de la Prosna et de la Warta au début  
      de l’âge du bronze. W: Actes du XIIe Congres International des Sciences Préhistoriques et  
      Protohistoriques, Bratislava, 1-7 Septembre 1991, red. J. Pavúk. Bratislava 1993, s. 30-38. 
77. E. Kłosińska, Kultura trzciniecka w międzyrzeczu Prosny i Warty. W: Problemy kultury  
      trzcinieckiej, red. P. Mitura. Rzeszów 1994, s. 7-22. 
78. E. Kłosińska, Ziemie Polski północno-zachodniej w I i II okresie epoki brązu - stan i  
      potrzeby badań. W: Człowiek a środowisko w środkowym i dolnym Nadodrzu: badania  
      nad osadnictwem pra- i wczesnodziejowym, red. L. Leciejewicz, E. Gringmuth-Dallmer.  
      Wrocław 1996, s. 67-80 [Spotkania Bytomskie (tom 2)]. 
79. E. Kłosińska, Starszy okres epoki brązu w dorzeczu Warty. Wrocław 1997, ss. 275. 
80. E. Kłosińska, Wczesny i starszy okres epoki brązu na Śląsku i na pograniczu Śląska i  
      Wielkopolski oraz na Ziemi Lubuskiej w świetle badań powojennych. W: Archeologia i  
      prahistoria polska w ostatnim półwieczu: materiały z konferencji „Dorobek polskiej  
      archeologii i prahistorii ostatniego półwiecza” w Puszczykowie koło Poznania (27-30    
      października 1997 r.), red. M. Kobusiewicz, S. Kurnatowski. Poznań 2000, s. 167-176. 
 

Opracowania źródłowe (wybór) 
 

81. E. Kłosińska, Kurhan kultury trzcinieckiej w Zemborzycach-Dąbrowie, woj. Lublin.  
      Sprawozdania Archeologiczne 1986, t. 38, s. 201-207. 
82. E. Kłosińska, Osada kultury trzcinieckiej w Rakszawie, gm. loco, stan. 12. Materiały i  
      Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1980-1984 (wyd. 1991)  
      [t. 12], s. 157-163. 
83. E. Kłosińska, Kurhan 5 na cmentarzysku „wschodnim” w Mikowicach, gm. Namysłów,  
      stan. 1. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 1992, t. 33, s. 168-173. 
84. E. Kłosińska, Nieznane brązowe naramienniki z tarczami spiralnymi. Sprawozdania  
      Archeologiczne 2003, t. 55, s. 151-161 (współautorka W. Misiewicz). 
85. E. Kłosińska, Nowe znaleziska przedmiotów metalowych z okolic Topornicy, pow. 
        Zamość. Archeologia Polski Środkowowschodniej 2005, t. 7, s. 194-198. 
86. E. M. Kłosińska, Skarb ozdób brązowych ze środkowego okresu epoki brązu z  
      Pogroszyna, pow. przysuski, stanowisko 1. Archeologia Polski Środkowowschodniej  
      2010, t. 10 (2008), s. 207-225. 
 
7. Pozostałe dokonania naukowo-badawcze. Temat: Młodsza epoka 
kamienia, wczesne średniowiecze 
 

Na marginesie moich zainteresowań znalazły się również zagadnienia spoza epoki 

brązu i wczesnej epoki żelaza. Okazjonalnie zajmowałam się problematyką neolitu w Polsce 

środkowowschodniej i południowo-wschodniej, posiłkując się artefaktami kultury lubelsko-

wołyńskiej [87] i kultury pucharów lejkowatych [89]. Szczególnie interesujące wydają się tu 

zagadnienia pierwocin lokalnej metalurgii w starszym odcinku młodszej epoki kamienia oraz 

rozprzestrzenienia surowca miedzianego w zestandaryzowanej formie w okresie eneolitu. 

Odkrycie ażurowej płytki z motywem gryfa [90] powiększyło skromny zasób zabytków 

proweniencji awarskiej na Lubelszczyźnie, stanowiąc istotną, jak się wydaje, przesłankę do 

badań dziejów tego terytorium w wieku VIII. Zabytek ruski, brązowy stylus z motywem 
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krzyża [88], otwiera natomiast nową perspektywę badania w tym regionie początków 

znajomości sztuki pisania. Umiejętność tą przejawiała osoba lub osoby (świeckie albo 

duchowne), przebywające w okolicy grodu w Czermnie, bądź też przemieszczające się 

szlakiem kijowskim w XII lub w początkach wieku XIII. 

 

Opracowania źródłowe (wybór) 

87. E. Kłosińska, Obiekt kultury lubelsko-wołyńskiej na stanowisku 10 w Łańcucie, woj.  
      Rzeszów. Sprawozdania Archeologiczne 1989, t. 40, s. 9-25 (współautor S. Kadrow). 
88. E. Kłosińska, Brązowy stylus z Topornicy, pow. Zamość, Archeologia Polski 
      Środkowowschodniej 2005, t. 7, s. 235-240. 
89. E. Kłosińska, Dwa unikatowe znaleziska metalowe z Gródka, pow. Hrubieszów. 
      Archeologia Polski Środkowowschodniej 2005, t. 7, s. 185-189.  
90. E. M. Kłosińska, Ażurowa aplikacja z motywem gryfa z Lubelszczyzny – awarski  
      rarytas czy mistyfikacja? Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka  
      Archeologicznego 2009, t. 30, s. 177-180. 
 
8. Udział w krajowych projektach badawczych 
1. W roku 1987, pod patronatem Instytutu Śląskiego w Opolu, powołano zespół do 

inwentaryzacji rzeźb i znaków krzyża w masywie góry Ślęży oraz w jej bezpośrednim 

sąsiedztwie. W skład zespołu weszli A. Mierzwiński, E. Kłosińska oraz L. Kozłowski, 

pracownicy Instytutu Archeologii i Etnologii PAN we Wrocławiu.  

2. W roku 1997 powołano zespół badawczy przy IAiE PAN we Wrocławiu do badań dwóch 

nitek gazociągu wysokiego ciśnienia Łagiewniki-Jordanów Śląski oraz Jawor-Legnica. W 

skład Zespołu, koordynującego wszystkie prace i prowadzącego większość badań w terenie 

weszli: prof. dr hab. Grzegorz Domański, dr Elżbieta Kłosińska i mgr Andrzej Kosicki. 

3. W latach 1997-1999, w ramach Programu Ochrony Archeologicznych Dóbr Kultury 

Zagrożonych Planowaną Budową Autostrad opracowanego z ramienia Ministerstwa Kultury i 

Sztuki przez Ośrodek Ratowniczych Badań Archeologicznych w Warszawie, wchodziłam w 

skład Zespołu Badań Ratowniczych przy IAiEPAN we Wrocławiu, stworzonego do badań na 

autostradzie A4 na odcinku Bielany Wrocławskie – Nogawczyce.  W skład Zespołu, który 

sprawował pieczę naukową i organizacyjną nad przebiegiem badań wchodzili w 

wymienionym czasie: prof. dr hab. Bogusław Gediga, dr Elżbieta Kłosińska i mgr Andrzej 

Kosicki. 

4. Od 1999 roku uczestniczę w programie „Archeologia dzieciom”, realizowanym przez 

pracowników Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie w celu propagowania archeologii w 

szkołach Lublina i Lubelszczyzny. 
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5. Od 2000 roku, w ramach programu „Badania nad kulturą łużycką na Lubelszczyźnie”, z 

ramienia Instytutu Archeologii UMCS uczestniczę w badaniach terenowych i gabinetowych, a 

także w opracowywaniu źródeł. W pracach tych, oprócz mnie, biorą udział przedstawiciele 

innych placówek archeologicznych Lubelszczyzny – mgr Waleria Misiewicz (Muzeum 

Lubelskie w Lublinie) i mgr Józef Niedźwiedź (Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji 

Zabytków w Lublinie i Zamościu).  

 

9. Czynny udział w międzynarodowych i krajowych kongresach, 
konferencjach, sympozjach oraz spotkaniach naukowych (wybór) 
 

• 1984 – 15-16 października Kraków, sympozjum: „Kultura trzciniecka w Polsce”. 

Referat: E. Kłosińska –  „Zagadnienie cmentarzysk kurhanowych kultury 

trzcinieckiej”.  

• 1991 – 1-7 września Bratysława, kongres międzynarodowy: “Congres International 

des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques”. Referat: E. Kłosińska –  “La situation 

des civilisations du bassin de la Prosna et de la Warta au début de l’âge du bronze”.  

• 1992 – 23-25 października Wrocław, międzynarodowa konferencja: „Problemy badań 

nad osadnictwem pradziejowym”. Referat: E. Kłosińska – „Z badań nad osadnictwem 

dorzecza Warty w starszym okresie epoki brązu”.  

• 1993 – 16 czerwca Rzeszów, spotkanie naukowe: „Problemy kultury trzcinieckiej”. 

Referat: E. Kłosińska – „Kultura trzciniecka w międzyrzeczu Prosny i Warty”. 

• 1997 – 7-30 października Puszczykowo koło Poznania, konferencja: „Dorobek 

polskiej archeologii i prahistorii ostatniego półwiecza”. E. Kłosińska – „Wczesny i 

starszy okres epoki brązu na Śląsku i na pograniczu Śląska i Wielkopolski oraz na 

Ziemi Lubuskiej w świetle badań powojennych”. 

• 2002 – 9-10 maja Chełm, konferencja: „Badania archeologiczne w Polsce środkowo-

wschodniej w roku 2001”. Referat: E. Kłosińska – „Osada z okresów wpływów 

rzymskich w Tarkawicy, gm. Ostrówek, stan. 5”. 

• 2003 – 14-17 maja Chełm, konferencja: „Badania archeologiczne na Lubelszczyźnie, 

Wołyniu i Polesiu w roku 2002”. Referat: E. Kłosińska: „Łużycki mikroregion nad 

Sieniochą w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza”. 

• 2004 – 13-14 maja Chełm, konferencja: „Badania archeologiczne na Lubelszczyźnie, 

Polesiu i Wołyniu w roku 2003”. Referat: E. Kłosińska – „Badania wykopaliskowe na 

wielokulturowym stanowisku nr 54 w Perespie, gm. Tyszowce”.   
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• 2005 – 19-20 kwietnia Wrocław, międzynarodowa konferencja: „Dalekosiężna 

wymiana handlowa w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza”. Referat: E. Kłosińska – 

„Problematyka wschodnio- i środkowoeuropejskich powiązań Lubelszczyzny w 

młodszej epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza, w świetle dotychczasowego stanu 

badań oraz zasobu źródeł”. 

• 2005 – 11-12 maja Sandomierz, konferencja sprawozdawcza: „Badania 

archeologiczne w Polsce środkowo-wschodniej, Polesiu i Wołyniu w roku 2004”. 

Referat: E. Kłosińska, M. Piotrowski – „Podsumowanie wyników badań 

wykopaliskowych na wielokulturowym stanowisku 54 w Perespie, woj. lubelskie 

(sezony 2003-2004)”. 

• 2005 – 17-18 maja Sandomierz, zebranie naukowe: „Epoka brązu na Wyżynie 

Sandomierskiej”. Referat: E. Kłosińska – „Kultura łużycka w Dolinie Wisły (na 

wysokości Wyżyny Sandomierskiej)”. 

• 2005 – 21-22 czerwca Rzeszów, międzynarodowa konferencja: „Problemy kultury 

wysockiej”. Referat: E. Kłosińska – „Na południowo-wschodnich peryferiach 

popielnicowego świata – sytuacja kulturowa i osadnicza w młodszej epoce brązu i we 

wczesnej epoce żelaza w dorzeczu Huczwy i górnego Bugu”. 

• 2005 – 20-22 października Warszawa, konferencja: „Krzemieniarstwo wspólnot kultur 

pól popielnicowych i współczesnych im cywilizacji świata starożytnego (około 1300-

400 p.n.e.)”. Referat: E. Kłosińska – „Przyczynek do badań nad występowaniem 

przedmiotów krzemiennych w grobach ludności kultury łużyckiej na Lubelszczyźnie”. 

• 2005 – 26-28 października Łańcut, międzynarodowa konferencja: „Wspólnota 

dziedzictwa archeologicznego ziem Ukrainy i Polski”. Referat: E. Kłosińska – 

„Lubelszczyzna i Ukraina w młodszych odcinkach epoki brązu i we wczesnej epoce 

żelaza – pytania o losy wspólne i niewspólne”. 

• 2005 – 22-24 listopada Lwów, międzynarodowa jubileuszowa konferencja: „100 років 

Кафедрі Археології та Історії стародавнього світу Львівського Університету”. 

Referat: E. Kłosińska – „ Symboliczne treści w zwyczajach pogrzebowych ludności 

kultury łużyckiej na Lubelszczyźnie w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza”. 

• 2005 – 6-7 grudnia Baranów Sandomierski, konferencja: „Archeologia Kotliny 

Sandomierskiej”. Referat: E. Kłosińska – „Przyczynek do rozpoznania osadnictwa 

ludności kultury łużyckiej na pograniczu Kotliny Sandomierskiej, Wyżyny Kielecko-

Sandomierskiej oraz Wyżyny Lubelskiej”. 
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• 2005 – 9-10 grudnia Lublin, konferencja: „60 lat archeologii w UMCS”. Referat: E. 

Kłosińska, H. Taras, S. Sadowski – „Badania Instytutu Archeologii UMCS nad epoką 

brązu i wczesną epoką żelaza w latach 1995-2005”. 

• 2007 – 9-10 maja Lednica, konferencja: „Epidemie, klęski, wojny”. Referat: E. M. 

Kłosińska, H. Taras – „O możliwościach wydzielania reliktów nagłej śmierci i 

epidemii na przykładzie pochówków z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza”. 

• 2007 – 27-28 listopada Bystre, konferencja: „Aktualne problemy tarnobrzeskiej 

kultury łużyckiej”. Referat: E. M. Kłosińska – „Sąsiedzi przez Roztocze. Kilka uwag 

na temat lubelskiego i tarnobrzeskiego wariantu kultury łużyckiej”.  

• 2007 – 13-14 grudnia Lublin, konferencja: „Miejsce Profesora Stefana Noska w 

archeologii polskiej 50 lat po wydaniu *Materiałów do badań nad historią starożytną i 

wczesnośredniowieczną międzyrzecza Wisły i Bugu*”. Referat: E. M. Kłosińska, H. 

Taras – „Obraz epoki brązu i wczesnej epoki żelaza przedstawiony przez Profesora S. 

Noska w *Materiałach do badań…* a współczesna rzeczywistość badawcza”. 

• 2009 – 17-18 listopada Krosno, międzynarodowa konferencja: „Transkarpackie 

kontakty kulturowe w epoce kamienia, brązu i wczesnej epoce żelaza”. Referat: E. M. 

Kłosińska – „Przyczynek do rozpoznania środkowoeuropejskich powiązań Ukrainy w 

epoce brązu i wczesnej epoce żelaza”. 

• 2010 – 12-13 maja Lednica, konferencja: „Kim jesteś człowieku?”. Referat: E. M. 

Kłosińska – „I nie opuszczę cię po śmierci. Kilka uwag na temat pochówków kobiet w 

grobach męskich w kulturze wysockiej na zachodniej Ukrainie”. 

• 2010 – 19-21 maja Lwów, konferencja międzynarodowa: „Aрхеологія заходу 

Україны”. Referat: E. Kłosińska – „Z problematyki badawczej młodszej epoki brązu i 

wczesnej epoki żelaza w dorzeczu Górnego Bugu”. 

• 2011 – 4-5 kwietnia Lublin, konferencja: „Badania archeologiczne w Polsce 

środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2010”. Referat: E. M. 

Klosińska – „Żulice, pow. tomaszowski – zespół (?) z wczesnej epoki żelaza”. 

• 2013 – Lublin, konferencja: „Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, 

zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2012”. Referat: E. M. Kłosińska – „Z badań 

nad kulturą łużycką na Lubelszczyźnie”. 

 

10. Zajęcia dydaktyczne 
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1. W latach 1982-1983 okazjonalnie prowadziłam wykłady z archeologii Polski i 

powszechnej dla słuchaczy studium pedagogicznego przy filii UMCS w Rzeszowie. 

2. Od 1999 roku do chwili obecnej prowadzę zajęcia dydaktyczne dla studentów archeologii 

w Instytucie Archeologii UMCS w Lublinie, od kilku lat w podziale na studia licencjackie 

i magisterskie. Dydaktyka obejmuje wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria i 

laboratoria. Wymienić trzeba następujące zajęcia: propedeutyka archeologii, metodologia 

i historia archeologii, archeologia Polski, archeologia powszechna część III (epoka brązu i 

wczesna epoka żelaza), źródłoznawstwo archeologiczne część III, konserwacja i 

dokumentacja zabytków. Podczas wykładów specjalizacyjnych, fakultatywnych i 

konwersatoriów specjalizacyjnych realizuję m.in. tematykę gospodarki surowcami oraz 

treści symbolicznych grobów i cmentarzysk w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza. 

Nader często na tego rodzaju zajęciach pojawia się również problematyka stosunków 

kulturowych i osadniczych na Lubelszczyźnie w tych wycinkach pradziejów. 

3. Prowadzę również wykład z prahistorii ziem polskich dla studentów historii UMCS 

(dziennych i zaocznych). 

4. Co roku jestem opiekunem inwetaryzacyjnych i wykopaliskowych praktyk terenowych 

dla studentów archeologii UMCS. 

5. Od 2003 roku stałam się promotorem jedenastu prac magisterskich i konsultantem 

(promotorem pomocniczym) pięciu prac tego typu. Od 2009 roku stałam się również 

promotorem dziesięciu prac licencjackich. Recenzowałam ponadto czterdzieści jeden prac 

magisterskich i dwadzieścia licencjackich. Jedna z konsultowanych przeze mnie prac 

magisterskich uzyskała wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę magisterską, 

organizowanym corocznie przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Była 

to praca Magdaleny Szumiło, pt. „Domy zmarłych w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza 

na ziemiach polskich” (główny promotor: dr hab. Jerzy Libera, prof. UMCS). 

6. Jestem promotorem pomocniczym pracy doktorskiej mgr Katarzyny Solarskiej, studentki 

studiów III stopnia w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego: „Ornament w 

warsztacie ceramicznym kultury łużyckiej jako źródło archeologiczne”. Przewód 

doktorski został otwarty w listopadzie 2013 r. Promotorem wiodącym jest prof. dr hab. 

Sylwester Czopek z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

 

11. Stypendia naukowe 
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1994 – stypendium we Francji w ramach umowy pomiędzy Akademiami Nauk Polski i 

Francji (Paryż, St-Germain-en-Laye), 1 miesiąc.  

1996 – stypendium na Słowacji w ramach umowy pomiędzy Akademiami Nauk Polski i 

Słowacji (Bratysława, Nitra, Koszyce), 1 miesiąc. 

 

12. Prywatne wyjazdy studyjne krajowe i zagraniczne 
      W latach 1984-1988 – kwerenda źródeł w archeologicznych placówkach Wielkopolski 

(Kalisz, Poznań, Konin, Leszno), Polski środkowej (Łódź, Sieradz, Wieluń) i Małopolski 

(Kraków). 

      W latach 1988-1998 – kwerenda źródeł w archeologicznych placówkach Śląska 

(Wrocław, Opole, Głogów). 

W latach 1999-2010 – kwerenda źródeł w archeologicznych placówkach Lubelszczyzny 

(Lublin, Zamość, Hrubieszów, Tomaszów Lubelski, Chełm, Krasnystaw) oraz Warszawy, 

Krakowa, Radomia i Rzeszowa. 

W latach 2000-2004 – kwerenda źródeł archeologicznych w placówkach naukowych,  

muzealnych i krajoznawczych zachodniej Ukrainy (Lwów, Winniki, Tarnopol, Kamieniec 

Podolski, Łuck, Buczacz, Olecko) oraz Austrii (Wiedeń). 

 

13. Członkostwo w krajowych organizacjach i komisjach naukowych 
1. Członek Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich (Oddział Wrocław). 

2. Członek Komisji Epoki Brązu i Wczesnej Epoki Żelaza Komitetu Nauk Pra- i 

Protohistorycznych Wydziału I Polskiej Akademii Nauk w VI kadencji, przypadającej na lata 

2007-2010. 

 

14. Konsultacje i ekspertyzy 
 Od początku mojej drogi zawodowej udzielam konsultacji osobom zainteresowanym 

archeologią, szczegółowo odnosząc się do zagadnień epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. 

Wielokrotnie oceniałam znaleziska pozyskane przez moich kolegów w trakcie rozmaitych 

badań na Śląsku, w Wielkopolsce, Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie. 

 Prowadziłam konsultacje i sporządzałam ekspertyzy archeologiczne przy projektach 

urbanistycznych i planach zagospodarowania przestrzennego dla kilku gmin na terenie Polski 

zachodniej (m.in. Środa Śląska, Miękinia, Kępno, Oborniki Śląskie, Szklarska Porębą i 

zbiornik Mietków). 




