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•	 osada kultury lendzielskiej (neolit)
Archeologiczne badania sondażowe i wykopaliskowe, przeprowadzone 

w sierpniu pod kierownictwem dr. Jana Burdukiewicza (Instytut Archeologii 
Uniwersytetu Wrocławskiego).

Wyniki badań zostały opublikowane w „Badaniach Archeologicznych na 
Górnym Śląsku i Ziemiach Pogranicznych w latach 1999-2000”, s. 123-127.

•	 cmentarzysko megalityczne kultury pucharów lejkowatych
transzeje z I wojny światowej•	

Ratownicze badania prowadzili Marek Florek z WUOZ w Kielcach, Dele-
gaturze w Sandomierzu (autor sprawozdania), i Barbara Bargieł z Katedry Ar-
cheologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, przy współpracy 
Anny Zakościelnej. Finansowane przez Katedrę Archeologii Uniwersytetu Ma-
rii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, WKZ w Kielcach i Urząd Miasta i Gminy 
w Zawichoście. Drugi sezon badań. Przebadano powierzchnię 320,50 m2 (łącz-
nie w ciągu sezonów 1999-2000 – 501 m2, w tym 463 m2 w centralnej części  
cmentarzyska).

Badania stanowiły kontynuację prac z 1999 r. Ich celem było pełne rozpo-
znanie budowli słupowej odsłoniętej częściowo w roku poprzednim oraz partii 
stanowiska przylegającej od północy i południa.

Najciekawszym z obiektów odkrytych w latach 1999-2000 jest tzw. duża 
budowla słupowa (megadendron) o długości około 30 m i szerokości 3-6 m z 7 
grobami wewnątrz. Bezpośrednio na południe od niej rozpoznano częściowo 
kolejny duży obiekt składający się ze słupowego budynku na planie zbliżonym 
do kwadratu, 3 grobów konstrukcji kamiennej, w tym jednego zbiorowego za-
wierającego pochówek dwóch kobiet i dziecka (obiekty 16, 17, 19) oraz ograni-
czającego je od zachodu półksiężycowatego rowu. Ponadto odkryto niewielki 
odcinek drugiego półksiężycowatego rowu, kolejny grób szkieletowy, jak się 
wydaje niezwiązany z żadnym dużym obiektem grobowym typu megalityczne-
go, a także kilka jam, prawdopodobnie nowożytnych i system transzei z I wojny 
światowej.

Zabytki z badań złożono w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu, doku-
mentację w Delegaturze WUOZ w Sandomierzu.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Archeologii Polski Środkowow-
schodniej”, t. 6, 2001, s. 14-21.

Badania będą kontynuowane.

•	 osada kultury pucharów lejkowatych
osada kultury amfor kulistych•	
osadnictwo kultury unietyckiej•	
osadnictwo kultury łużyckiej (III-IV okres epoki brązu)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone na trasie auto-
strady A4 od marca do sierpnia pod kierunkiem mgr. Witolda Wańka i mgr.  
W. Nowaczyka (Instytut Archeologii Etnologii PAN we Wrocławiu). Finanso-
wane przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad. Przebadano powierzch-
nię około 1000 arów.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Raporcie 2000”, s. 218-233.

patrz: środkowa, młodsza i późna epoka brązu

patrz: wczesna i starsza epoka brązu
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