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chodzących z brzuśca naczynia charakterystycznych dla kultury malickiej. Po-
zostałe trzy obiekty (nr 1, 2 i 4) to jamy gospodarcze z okresu nowożytnego  
(XIX-XX w.), w których odnaleziono drobne fragmenty ceramiki.

Dokumentacja powykonawcza z badań znajduje się w WUOZ Lublin de-
legatura w Zamościu, a materiały zabytkowe zdeponowano w Muzeum im.  
St. Staszica w Hrubieszowie.

•	 cmentarzysko kultury pucharów lejkowatych z okresu neolitu
osada hutnicza kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich•	
osada przygrodowa z okresu wczesnego i późnego średniowiecza oraz •	
z czasów nowożytnych

Badania prowadzone przez Muzeum Regionalne w Iłży. Pracami kie-
rowali mgr Witold Bujakowski z Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochro-
ny Zabytków Województwa Mazowieckiego (Delegatura w Radomiu) i mgr 
Ewa Marczak z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego (autorzy 
sprawozdania). Finansowane przez Muzeum Regionalne w Iłży. Uczestniczyli 
w nich pracownicy muzeum oraz studenci Instytutu Archeologii UW. Czwarty  
sezon badań.

Badania wykopaliskowe przeprowadzone w 2000 r. są kontynuacją prac z lat 
1996-1998. Głównym celem tegorocznych badań było ustalenie zasięgu neoli-
tycznego cmentarzyska szkieletowego kultury pucharów lejkowatych w części 
północno-zachodniej stanowiska (sektor B).

Wytyczono 6 wykopów archeologicznych (XV-XX) o łącznej powierzchni 
4,53 ara.

We wszystkich wykopach wyróżniono 4 podstawowe warstwy: humus, 
ziemię orną, warstwę przemieszaną oraz calec. Większość pozostałych warstw 
występowała w obiektach archeologicznych.

Odkryto 16 obiektów: trzy płaskie groby szkieletowe kultury pucharów lej-
kowatych (obiekty: 144, 146, 155), 4 skupiska kamieni związane z konstrukcja-
mi grobowymi na cmentarzysku kultury pucharów lejkowatych (obiekty: 143, 
145, 156, 157), 5 dymarek z okresu wpływów rzymskich (obiekty: 151, 152, 153, 
154, 158), ślady po 3 drewnianych słupach (obiekty: 148, 149, 150) oraz jamę 
z okresu wczesnego średniowiecza o trudnej do ustalenia funkcji (obiekt 147).

Najlepiej zachowanymi obiektami okazały się 3 groby szkieletowe kultury 
pucharów lejkowatych. W obiektach 144 i 146 odkryto 2 niekompletne szkiele-
ty dorosłych osób. Zmarłych ułożono na plecach, w pozycji wyprostowanej, na 
osi zachód-wschód z głową zwróconą w kierunku zachodnim.

Pochówki były otoczone obstawą z kamieni. W grobie 146 obok czaszki 
znaleziono gliniane naczynie. Grób 155 zachował się lepiej niż dwa pozostałe. 
Odkryto w nim niekompletny szkielet dorosłego człowieka. W tym przypadku 
zmarłego ułożono na kamiennym bruku, na wznak, w pozycji wyprostowanej, 
na osi północ-południe z głową zwróconą w kierunku północnym. Po prawej 
stronie przy głowie leżało gliniane naczynie. W okolicy czaszki znaleziono rów-
nież fragmenty skamieniałych muszli, które zmarły mógł otrzymać jako wy-
posażenie pośmiertne. Pochówek otaczały pionowo ustawione płyty wapienne. 
Obstawa zachowała się szczególnie dobrze w części południowo-wschodniej 
grobu. Ciało zmarłego przykryto warstwą kamieni. W obiekcie 155 znaleziono 
21 fragmentów ceramiki, w tym fragment glinianego naczynia zdobionego or-
namentem grzebykowym, 22 zabytki krzemienne (m.in. 7 odłupków i 2 wióry). 
Wyroby krzemienie występowały głównie w warstwie kamieni przykrywającej 
szczątki zmarłego.

Podczas tegorocznych badań znaleziono surowiec, półsurowiec oraz na-
rzędzia krzemienne (w tym krzemień „czekoladowy” i „pasiasty”) związane 
z osadnictwem kultury pucharów lejkowatych, dwa całe gliniane naczynia oraz 
fragmenty ceramiki kultury pucharów lejkowatych, fragmenty naczyń kultury 
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przeworskiej z okresu wpływów rzymskich, fragmenty naczyń z okresu wcze-
snego średniowiecza oraz ceramikę nowożytną. Poza tym w wykopach XV, XVI, 
XVIII odkryto fragmenty kości zwierzęcych, głównie świni.

Stanowisko Chwałowski Trakt 21 w Iłży określono jako stanowisko wielo-
kulturowe.

Dokumentacja znajduje się w Wojewódzkim Oddziale Służby Ochrony  
Zabytków Województwa Mazowieckiego w Radomiu. Materiały przekazano 
Muzeum Regionalnemu w Iłży.

Badania nie będą kontynuowane.

patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

patrz: wczesne średniowiecze

•	 osada kultury pucharów lejkowatych (neolit)
osada kultury łużyckiej (V EB-HA C)•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone od 20 maja pod kie-
rownictwem Zbigniewa Borcowskiego (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu) 
w pasie autostrady A1.

Wyniki badań opublikowano w „Raporcie 2000”, s. 17-18.

•	 osada kultury pucharów lejkowatych (neolit)
Pracami wykopaliskowymi prowadzonymi od 18 kwietnia do 18 maja kie-

rował dr Andrzej Bokiniec (autor sprawozdania) z Instytutu Archeologii i Etno-
logii UMK. Zbadano teren stanowiska zakreślony w 1996 r. Następnie rowem 
sondażowym o wymiarach 2,50 x 90 m sprawdzono w kierunku południowym 
stok wzniesienia do zmeliorowanego obecnie podmokłego zagłębienia terenu. 
W pobliżu jego linii brzegowej odkryto pozostałości obozowiska neolityczne-
go nierozpoznanego w trakcie wcześniejszych badań. W miejscu tym założono 
wykop o wymiarach 20 x 40 m.

Badania wykopaliskowe potwierdziły trafność oszacowania zasięgu stano-
wiska. Uchwycono jego południową część w rejonie o wymiarach 100 x 35 m. 
Północna część stanowiska znajduje się na terenie lasu sosnowego. Na stano-
wisku stwierdzono obecność prostego układu stratygraficznego. Pod humusem 
o miąższości 25-30 cm zalegała warstwa z zawartością materiałów zabytkowych. 
Miała ona  zróżnicowaną grubość. W północnej części stanowiska była najsil-
niej wykształcona i osiągała miąższość około 40 cm. W kierunku wschodnim 
zanikała, na południu i zachodzie była znacznie cieńsza (10-20 cm) i przerywa-
na soczewkami calca. Ten ostatni stanowił piasek z dużą zawartością orsztynu 
i kamieni (soczewki żwiru). W obozowisku odkrytym na południu stwierdzono 
również obecność piaszczystej warstwy kulturowej różniącej się konsystencją 
od występującej na północy stanowiska. Obie warstwy ukształtowały się praw-
dopodobnie już w okresie neolitu, którego obecność jest w materiałach z nich 
pochodzących najsilniej poświadczona. Łącznie zidentyfikowano na badanym 

Imielno, st. 4, gm. Nowe 
Ostrowy, woj. łódzkie,  
AZP 55-49/ 20

Janków, st. 9-11, gm. Piątek, 
woj. łódzkie, AZP 59-52

Jordanowo, st. 12, gm. 
Świebodzin, woj. lubuskie, 
AZP 53-14/47

Kałdus, st. 4, gm. Chełmno, 
woj. kujawsko-pomorskie, 
AZP 33-41/4

KAMIONKA, st. (aut.126), 
gm. Smętowo Graniczne, woj. 
pomorskie

KAMIONKI DUŻE, st. 2, 
gm. Łysomice, woj. kujawsko-
pomorskie, AZP 37-45/27
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