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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.
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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

E
P

O
K

A
 K

A
M

IE
N

IA


