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RADOM-WO SN IKI 
Stanowiska 2* 3

Muzeum Regionalne 
w Radomiu

Badania prowadził mgr Wojciech Twardowski. Finansował 
WKZ w Kieloaoh. Drugi sezon badań. Osady z epoki brązu 
/kultury łużycka i trzoiniscka/ oraz cmentarzysko z e- ’ 
pokl brązu /kultura łużyoka/i ślady osadnictwa neoli
tycznego.

Kontynuowano badania ratownicze stanowiska 2 oraz przeprowa- . 
dzono sondaż na znajdującym się w pobliżu stanowisku 3 *

Stanowisko 2* wielokulturowe i cmentarzysko olałopalne kultu
ry łużyckiej* osada kultury trzcinleckiej* ślady osadnictwa z 
młodszej epoki kamienia. Położone na rozległym piaszczystym wznie
sieniu opadającym w stronę rzeki Mlecznej. Jest to nieużytek wyko
rzystywany przez Spółdzielnię Ogrodniczo Pszczelarską na magazyny 
ziemne. Przebadano obszar 600 m * eksplorując średnio do głębokoś
ci 1 m. Zaobserwowano następujący układ warstw: współczesna próch
nica* żółty piasek przemieszany* próchnica pierwotna barwy szaro 
brunatnej /na granicy tych dwu warstw występowały groby/, żółty 
piasek lekko przemieszany zawlerająoy ceramikę /w stropie widocz
ne zarysy jam/* żółty rlasek oalcowy*

«
Cmentarzysko zostało przebadane prawie w całości /osada zaj

muje prawdopodobnie znacznie większy obszar niż teren przebadany/. 
Odkryto IJO grobów popielnicowych w których znajdowano jedną lub 
kilka popielnic. Zaobserwowano kilka układów naczyń: popielnica 
wolno stojąca* popielnica nakryta misą* kości przykryte dużą sko
rupą. Wyróżnia się Jeden nietypowy układ* gdzie 5 popielnio ułożo
no w jamie grobowej bokim* jedną na drugiej. Siady etosu występują 
dość często. Znaleziono niewiele przedmiotów metalowych* zarówno
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■nmątri popielnicy jak 1 * atoala obok niob /swlnląta kółeoska 
i druta brąsowego, asplla i ornamentowaną główką/. Forsy naoayń 
urosnaloonei poplolnloo dwuatożkowe a gładką a By ją i chropowaco- 
ną dolną partią brsnóoa, doić llosna dwonehe «sfory, wasy, daba- 
ny, różnego rodsaja sl«y 1 paohar na postej nćieo. Znaleziono 
kilka prayatawak - naosyń nlniatorowych. Ornament wystąpoje doić 
raadko w poataol akoinyob żłobków i oadób plaatyosnyob /sarie 
guzków na braoioo 1 prsy górnej nasadsie oeba/. Forsy oaramlkl 
inladoaą o długim trwania osentarsyska, być może od XII do T 
okreao epoki brąao.

Oaada. Poniżej poziomu wyatąpowania grobów natrafiono na Ba
ry ay kllkadBieBląoio jam, przeważnie kolistych o roamaltyeb ros- 
mlaraob i wypełniako, s nieliczną ceramiką 1 krzemieniami. Wlą- 
kazoić oaramlkl należała do kultory trsolnlecklej. W nlektóryob 
jamach znaleziono skorupy kultury oaramlkl dołkowo grzebykowej. 
Krzemienie z warstwy nalzży wiązać zarówno z jedną jak 1 z drugą 
kulturą.

8tanówlako X. Osada kultury łużyokiej. Położona na piass-
osystym wzniesieniu w odległoóoi około 300 m od atan. 2. Założo-

2no tu wykop sondażowy o powierzchni $0 m na polu B. Kaopraaka.
Pod warstwą orną natrafiono na zarysy 6 jam kolistego kształtu 
oraz 1 jamą z paleniskiem kamiennym. T Jamaoh tych, o niewielkiej 
Blążasoóoi, znaleziono troebą oaramlkl kultury łożyokisj. Wydobyta 
sabytki jak i materiały a badań powiersohniowyoh świadomą, ża ta 
doayć rozlagła oaada swląaana jeat a omantarsyaklem etan, 2 . 
Badania bądą kontynuowana.

SANDOMIERSKA. WTŻHA patra okrea neolitu


