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du na odsłonięte w nim struktury łączone z ww. konstrukcją oraz dobry stan 
zachowania (prace zakończono na głębokości 190 cm od powierzchni), który 
może przyczynić się do lepszego poznania obiektów sepulkralnych ludności 
kultury pucharów lejkowatych na terenach szeroko pojętej Kielecczyzny.

Tegoroczne badania potwierdziły specjalny status badanego stanowiska 
jako miejsca, które przez tysiąclecia było wybierane nie tylko na teren pod 
osadę (ludność cyklu lendzielsko-polgarskiego), ale także jako miejsce skła-
dania zmarłych (przez ludność kultury pucharów lejkowatych oraz w okresie  
XII-XIII w.).

Materiały i dokumentacja z badań są przechowywane w Państwowym Mu-
zeum Archeologicznym w Warszawie.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Sprawozdaniach Archeologicz-
nych”, t. 53, s. 273-288

Badania będą kontynuowane.

patrz: paleolit

•	 obozowisko kultury pucharów lejkowatych (neolit)
ślady osadnictwa kultury strzyżowskiej (wczesny okres epoki brązu)•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone od 19 do 28 sierpnia 
przez Józefa Niedźwiedzia (autor sprawozdania, „Profil” Usługi Archeologiczne 
i Geodezyjne). Finansowane przez Lubuskiego WKZ.

Stanowisko zostało odkryte w czasie badań powierzchniowych AZP przez 
A. Kokowskiego na początku lat 80. Jesienią 1997 r. podczas przysypywania 
ziemią śmietniska zniszczono w północno-zachodniej części stanowiska praw-
dopodobnie część obiektów, o czym mogą świadczyć zaobserwowane na po-
wierzchni kości i fragmenty ceramiki.

Podczas badań założono 3 wykopy sondażowe o łącznej powierzchni około 
75 m² i odkryto 2 obiekty osadowe (jamy gospodarcze, dość płytkie i ubogo 
wyposażone w ruchomy materiał). Oba można wiązać z kulturą pucharów lej-
kowatych. Obiekt nr l – owalna jama gospodarcza o wymiarach 210 x 195 cm 
i miąższości około 40 cm posiadała niejednolite wypełnisko złożone z ziemi 
szarej i czarnej. W profilu kształt zbliżony do półowalnego. Była to prawdo-
podobnie jama odpadkowa, choć mogła też pełnić rolę małego szałasu. Jamą 
odpadkową była zapewne druga jama (ob. nr 2). Jej kształt zarówno w planie, 
jak i profilu nie był regularny, może trochę zbliżony do owalnego. Miąższość 
obiektu bardzo mała: 8-15 cm. Oba obiekty były zapewne użytkowane krótko 
(sezonowo), brak w nich wyraźnej warstwy użytkowej, jaka tworzy się w obiek-
tach o dłuższym czasie użytkowanie.

W trakcie prac wykopaliskowych odkryto nieliczne zabytki kultury pucha-
rów lejkowatych i kultury strzyżowskiej. Pozyskano 13 fragmentów ceramiki, 
w tym charakterystyczny dla kultury pucharów lejkowatych, z listwą plastycz-
ną nacinaną, umieszczoną pod wylewem, wylew zdobiony odciskami sznura 
i fragment dna z charakterystycznym dla kultury strzyżowskiej przecieraniem 
powierzchni. Materiały kultury strzyżowskiej znaleziono w warstwie ornej, 
większość ceramiki kultury pucharów lejkowatych natomiast pochodzi z wy-
pełniska obiektów. Zanotowano także fragmenty kości zwierzęcych, 2 duże 
odłupki krzemienne, które mogły być prymitywnymi narzędziami, kilka okru-
chów krzemiennych oraz 2 fragmenty kamienne (żarna lub rozcieracza) noszą-
ce ślady gładzenia, co sugeruje, że były one używane do pracy.

Badania ratownicze wykazały, że część północno-zachodnia została znisz-
czona podczas zasypywania śmietniska. Występowanie stosunkowo niewielu 
zabytków w warstwie ornej, ubogi materiał w obiektach oraz płytkość tych 
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obiektów świadczą – moim zdaniem – o sezonowym charakterze stanowiska. 
Odkryty materiał monokulturowy w obu obiektach należy bezsprzecznie zali-
czyć do kultury pucharów lejkowatych. A zatem stanowisko nr 25 w Strzyżowie 
w świetle przeprowadzonych badań należy uznać za sezonowe obozowisko kul-
tury pucharów lejkowatych. Trudno natomiast jednoznacznie ustosunkować 
się do materiału kultury strzyżowskiej – może on pochodzić zarówno ze znisz-
czonych grobów (o ile takie tutaj istniały), jak i ze zniszczonych obiektów lub 
nawet z warstwy kulturowej.

Materiały z badań są przechowywane w Muzeum Regionalnym w Hrubie-
szowie, dokumentacja WUOZ w Lublinie, Delegatura w Zamościu.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Archeologii Polski Środkowow-
schodniej ”, t. V.

Badania nie będą kontynuowane.

patrz: wczesne średniowiecze

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

•	 cmentarzysko późnoneolitycznej grupy Wywiąże,
groby kultury ceramiki sznurowej (neolit)•	
osady kultury ceramiki sznurowej, cykl lendzielsko-polgarski, kultury •	
pucharów lejkowatych, badeńskiej (neolit)
osady kultury mierzanowickiej, trzcinieckiej (wczesna epoka brązu)•	
cmentarzysko z okresu rzymskiego fazy B1-C1 (?)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone od 20 października 
do 10 listopada pod kierownictwem mgr. Ryszarda Naglika (autor sprawozdania, 
Muzeum Archeologiczne w Krakowie). Finansowane przez WKZ w Krakowie 
i z funduszy prywatnych. Trzeci sezon badań. Przebadano powierzchnię 1,21 ara 
i częściowo 1,09 ara.

Celem badań w 2000 r. było wyeksplorowanie dalszej partii ob. 47 (rowu) 
uchwyconego w 1999 r. i interpretowanego wówczas jako obiekt rowkowy o owal-
nym zarysie. Badania nie objęły jednak południowo-zachodniego fragmentu rowu 
ze względu na nieudostępnienie pola przez właścicieli. W rezultacie przebadano 
1,21 ara. Na obszarze 1,09 ara nie zakończono eksploracji (przestrzeń po zewnętrz-
nej stronie rowu oraz północna partia obszaru po jego wewnętrznej stronie).

Odsłonięty rów tworzył okrąg o średnicy 17,4 m. Szerokość rowu, niecko-
watego w przekroju, wynosiła nie więcej niż 170 cm, a głębokość nie przekra-
czała 115 cm. W dolnej partii jego wypełniska występowały sekwencje cienkich, 
maksymalnie kilkucentymetrowej grubości warstewek – na przemian jaśniej-
szych i ciemniejszych. Niewykluczone że powstały w wyniku stopniowego za-
mywania rowu. Górna partia wypełniska była jednolita zarówno pod względem 
struktury, jak i barwy. W niej właśnie znaleziono pojedyncze spalone kości, prze-
palone fragmenty ceramiki wczesnorzymskiej, silnie przepalony paciorek szkla-
ny, grudkę stopionego brązu oraz fragment żelaznej zapinki (prawdopodobnie 
z podwiniętą nóżką). Rów został przecięty serią profili poprzecznych. W celu wy-
chwycenia ewentualnych jam posłupowych lub pochówków ciałopalnych analo-
gicznych do odkrytego w 1999 r. ob. 60 założono także profil wzdłuż całego jego 
przebiegu. Barwy czarna i brunatnoszara jego wypełniska nie sprzyjały jednak 
próbom wyróżnienia późniejszych wkopów. Uchwycono jedynie cztery wkopy 
(119-122), wszystkie o kolistym zarysie i nieco ciemniejszej barwie, grupujące się 
we wschodniej partii rowu. Prawdopodobnie nie są to jamy posłupowe, lecz czę-
ściowe (symboliczne) pochówki ciałopalne.
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