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d najdawniejszych czasów człowiek osiedlał się nad wodą – wszystkie zaję-
cia, a także codzienne życie, toczyło się w pobliżu rzek. Tu zakładano krótkie 
obozowiska, a później stałe osiedla, których mieszkańcy trudnili się zbierac-

twem, łowieniem ryb, polowaniem, uprawą roli, hodowlą. Tak też i rzeka Radomka, 
wraz ze swymi dopływami, przyciągała liczne grupy osadników.

Niezwykle duże skupisko obozo-
wisk, osiedli i cmentarzysk pradzie-
jowych istniało w środkowym biegu 
Radomki, na wschód od miejscowości 
Przytyk. Znano je i badano już na po-
czątku XX w. Na lewym brzegu rzeki 
osadnictwo rozlokowało się na skraju 

1 – Gulin-Młyn 1
2 – Gulin-Młyn 2
3 – Gulin-Młyn 3
4 – Gulin-Młyn 4
5 – Kozia Wola 2
6 – Kozia Wola 3

7 – Kozia Wola 4
8 – Kozia Wola 5

9 – Gulin 1
10 – Kolonia Brzeziny 2

11 – Gustawów 1
12 – Gustawów 3
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Mapa stanowisk kultury pomorskiej  
i przeworskiej nad Radomką:



Naczynia kultury pomorskiej 
z Gulina-Młyna,  

badania w 1935 r.
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doliny, między miejscowościami Zameczek a Jankowice. Na jej prawym brzegu stanowi-
ska archeologiczne skupiły się na wydmach położonych między rzeką i jej dopływem – 
strumieniem Bosak.

Historia badań wydm sięga początków XX wieku, kiedy pierwsze penetracje terenowe 
na wydmie zwanej „Borowiną”, przeprowadzili: malarz i archeolog Marian Wawrzeniecki 
i radomski dziennikarz Szczęsny Jastrzębowski. Tak opisywali badany teren:
Pomiędzy strumieniem Bosak a rzeką Radomką w widłach stał niegdyś las, który następ-
nie wycięto – miejsce to potem było sporne, a niedawno rozpołowione, należy do wsi Gu-
lin i Gulinek. Jest to ogromna wydma litego piasku może do 2 włók przestrzeni mająca… 
Sama wydma po zbadaniu wywołała w nas podziw. Jest to jeden olbrzymi zbiór zabytków 
przedhistorycznych, świadczących o gęstości zaludnienia w owej epoce.

Badania powierzchniowe i ratownicze na stano-
wiskach różnych kultur w rejonie wydmy „Borowi-
na” prowadzili znani antropolodzy początków XX 
stulecia: Georg Thilenius z Hamburga i Kazimierz Sto-
łyhwo. W latach 20. rejestrowaniem stanowisk krze-
miennych w okolicy zajmował się prof. Stefan Kru-
kowski, odkrywając przy tej okazji ciałopalne groby 

kultury pomorskiej lub łużyckiej, 
w południowej części wydmy.

Południowa część wydmy zwa-
na jest „Pustynią”. Miejscowa lud-
ność od dawna odkopywała tu 
wielkie skorupy, w których znajdo-
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wano dziwne przedmioty metalowe, stąd legenda 
o  zakopanej  na wydmach  złotej  urnie  czy  też  złotej 
trumnie, złotym ryglem zasuniętej… Szerzenie się tej 
legendy prowadziło do „dzikich ” poszukiwań nisz-
czących dawne cmentarzyska. Kilka grobów ocalił 
w 1902 roku Szczęsny Jastrzębowski, zaś w 1935 po-
jawili się tu członkowie muzealnej sekcji Polskiego 
Towarzystwa Krajoznawczego w Radomiu, którzy 
odkopali groby kloszowe.

Od lat 60. XX w. intensywne badania powierzchniowe i ratownicze w rejonie Gulina-Gu-
linka prowadził Wojciech Twardowski z Muzeum Regionalnego w Radomiu, pozyskując do 
zbiorów muzealnych m.in. zabytki kultury pomorskiej ze stanowiska „Pustynia”.

W 1982 roku dolinę Radomki objęto ba-
daniami w ramach Archeologicznego Zdję-
cia Polski (AZP).

Na terenie dzisiejszej miejscowości 
Gulin-Młyn koło Zakrzewa, w po-

wiecie radomskim, we wczesnej epoce że-
laza ludność kultury pomorskiej założyła 
cmentarz. Przez kilka stuleci chowała na nim zmarłych w obrządku ciałopalnym.

Cmentarzysko to zostało odkryte przypadkowo w lipcu 1981 roku. Podczas wydobywania 
piasku na nieużytku w pobliżu stawów, robotnicy odkopali kilka urn kultury pomorskiej. 

Haftki i szpila z Gulina–Gulinka, 
badania w 1964 r. 

AZP czyli ogólnopolski program badawczo-konserwator-
ski prowadzony od 1978 roku. Jego celem jest rozpozna-
nie metodą badań powierzchniowych i kwerendy źródło-
wej, stanowisk archeologicznych na terenie całego kraju 
oraz stworzenie archiwum informacji o stanowiskach roz-
poznanych tą metodą. Dla rejonu środkowej Radomki ba-
dania takie prowadzili Zbigniew Lechowicz i Tadeusz Hor-
bacz z Pracowni Archeologiczno-Konserwatorskiej PP PKZ 
Oddział w Łodzi.



Najciekawszym znaleziskiem z okresu rzym-
skiego znajdującym się w zbiorach Muzeum im. 
J. Malczewskiego w Radomiu jest tarczowata fi-
bula z brązu odkryta w okolicach Zakrzewa. Jest 
to tzw. import, czyli przedmiot pochodzący spoza 
ziem polskich, w tym wypadku z jednej z zachod-
nioeuropejskich prowincji rzymskich. O wysokim 
poziomie wykonania zapinki świadczy m.in. orna-
ment szachownicowy w technice millefiori.
Podobne fibule znajdowane są w dawnych pro-
wincjach rzymskich od Brytanii, przez Galię, aż do 
Panonii. W Polsce takie 
zapinki należą do rzad-
kości, jedyny podobny 
okaz w naszym regio-
nie odkryto na cmen-
tarzysku w Wólce Do-
maniowskiej, również 
w dolinie Radomki.

Kierownik Spółdzielni Kółek Rolni-
czych w Zakrzewie przekazał radom-
skiemu muzeum popielnicę z przepa-
lonymi kośćmi, spomiędzy których 
wydobyto żelazną szpilę. Jeszcze 
wielokrotnie nauczyciele i uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej w Zakrzewie 
zgłaszali radomskim archeologom 
o przypadkowych znaleziskach. Po 
takich zgłoszeniach, podczas dwóch 
wyjazdów terenowych w 1982 i 1983 
roku, archeolodzy odkrywali kolejne 
groby kultury pomorskiej. Od 1984 
roku prowadzone tu były regularne 
badania wykopaliskowe kierowane 
w latach 1984, 1986-1990 przez Iwonę 
Micke, zaś w latach 1996-1997 przez 
Małgorzatę Cieślak-Kopyt z radomskiego muzeum.

Na cmentarzysku w Gulinie-Młynie ponad połowa grobów miała formę kloszową, a więc 
składała się z popielnicy wypełnionej przepalonymi kośćmi, zazwyczaj nakrytej misą, osło-
niętej dużym naczyniem ustawionym do góry dnem – tzw. kloszem. Pozostałe pochówki to 
groby popielnicowe, o analogicznym zestawie naczyń, ale nie nakryte kloszem, oraz groby 
jamowe. Dość często groby kloszowe i popielnicowe lub tylko jednego rodzaju występowały 
bardzo blisko siebie we wspólnej jamie, tworząc groby zbiorowe złożone z dwóch lub trzech 
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KULTURA POMORSKA wyodrębniła się w VII stuleciu p.n.e. na obszarze Pomorza. Ludność 
tej kultury włączyła się w handel bursztynem pomiędzy plemionami Sambii, kultury łużyckiej 
a obszarem kultury halsztackiej i Italią. Drugim podstawowym zajęciem stała się hodowla. 
Nastąpiły zmiany w strukturze społecznej (większe znaczenie rodziny), co odzwierciedliło 
się w obyczajach pogrzebowych. Znane 
z kultury łużyckiej pola popielnic zosta-
ły zastąpione pochówkami „rodzinny-
mi” składanymi w kamiennych „skrzy-
niach”. Charakterystyczne stały się urny 
twarzowe lub domkowe.

W V w. p.n.e. kultura pomorska roz-
szerzyła się na południe, zajmując więk-
szość ziem polskich. W miarę powięk-
szania terytorium zaczęła zatracać swo-
je pierwotne cechy, np. miejsce grobu 
skrzynkowego zajęły groby kloszowe.

Urna domkowa z Wódki i twarzowa z Grabowa Bobowskiego, 
(wg Polska. Dzieje cywilizacji i narodu, t. I)

W ostatnich latach w zbiorach Mu-
zeum im. Jacka Malczewskiego w Rado-

miu znalazł się interesujący zbiór zabytków kul-
tury przeworskiej: broń, narzędzia, ozdoby i naczynia 

z przełomu er. Według informacji darczyńcy, Jerzego Sułec-
kiego, zabytki pochodzą z okolic Gulina. Czy mogą być zwią-

zane z nekropolą w Gulinie-Młynie? Jest to wielce prawdo-
podobne – jak dotychczas jest to jedyne w tej okolicy, 

cmentarzysko kultury przeworskiej!
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pochówków. W jednym przypadku odnotowano grób zbioro-
wy, gdzie pod wspólnym kloszem znajdowały się trzy popiel-
nice wypełnione przepalonymi kośćmi trojga dzieci.

Grobom niekiedy towarzyszyły kamienie, potłuczone ka-
wałki dodatkowych naczyń oraz fragmenty naczyń wtórnie 
przepalonych, być może podczas obrzędów pogrzebowych. 
Do ciekawych obiektów zaliczyć należy groby jamowe za-
wierające wyłącznie, lub niemal wyłącznie, przepalone ko-
ści zwierzęce. Mogły to być jamy towarzyszące grobom 
ludzkim, ściśle z nimi związane, nie będące właściwymi 
grobami. Wspomniane obiekty zawierały zazwyczaj ko-
ści zwierząt udomowionych, takich jak: bydło, koń, owca, 
koza czy świnia. Wyjątkowo w jednej z jam znajdowały 
się dodatkowo szczątki małego, prawdopodobnie dzikie-
go mięsożercy. W tym samym obiekcie odkryto niewiel-

ki, żelazny grot broni drzewcowej. Zabytek ten 
ma wyjątkową wartość naukową, gdyż broń na 
cmentarzyskach kultury pomorskiej znajdowa-

na jest niezwykle rzadko.

Pierwsze odkrycia w Gulinie-Młynie – archeolog Wojciech 
Twardowski z miejscową młodzieżą szkolną



Cmentarzysko Gulin-Młyn stan. 1 jest 
jednym z kilkudziesięciu stanowisk kultury 
pomorskiej, wchodzących w skład lokalnego 
skupiska osadniczego rozwijającego się 
w dorzeczu środkowej i górnej Radomki 
oraz górnej Iłżanki. W literaturze 
archeologicznej funkcjonuje jako radomskie 
skupisko osadnicze kultury pomorskiej. 
W czasie badań cmentarzyska odkryto 54 
jednostkowe groby oraz 3 skupiska ceramiki 
kultury pomorskiej. Czyni to ze stanowiska 
w Gulinie-Młynie jedną z największych 
przebadanych nekropoli kultury pomorskiej 
na południe od Mazowsza. W 1988 roku na 
południe od piaskowni odkryto skupienie 
5 grobów kultury przeworskiej, a w latach 
1996–1997 prowadzono tu badania 
wykopaliskowe (dawne stan. 5 w Gulinie-
Młynie), odkrywając kolejne groby: 7 
pochówków kultury pomorskiej i 35 kultury 
przeworskiej.

9
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Groby kloszowe i popielnicowe kultury pomorskiej 
z Gulina-Młyna

Grób zbiorowy kultury pomorskiej, Gulin-Młyn, 
badania w 1987 r.
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Najliczniej znajdowane zabytki na cmentarzysku kultury pomor-
skiej to ceramika. Są to klosze, różnego rodzaju naczynia wazowate 
oraz misy. Duża część z nich posiada chropowaconą powierzchnię ze-
wnętrzną. Naczynia często zdobiono – pojawiają się karbowane krawę-
dzie, listwy plastyczne lub odciski stempelka i ryte linie. Zarówno for-
my naczyń, jak i ornamentyka są typowe dla kultury pomorskiej w po-
łudniowo-wschodniej strefie jej zasięgu. Poza ceramiką, groby kultury 
pomorskiej na cmentarzysku w Gulinie-Młynie bardzo często wypo-
sażone były w przedmioty z brązu i żelaza. Okazy wykonane z brązu 
nierzadko ulegały całkowitemu rozkładowi lub stopieniu podczas kre-
macji ciała na stosie pogrzebowym; swoją obecność zaznaczały jedynie 
w formie zielonych plamek na kościach. Dużo lepiej kontakt z ogniem 

Grot  
kultury pomorskiej, 

Gulin-Młyn,  
badania w 1984 r.

Naczynia kultury pomorskiej
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znosiły przedmioty wykonane z żelaza, pokrywają-
ce się czerwoną patyną ogniową, zabezpieczającą je 
przed rdzą. Część metali, być może nie była składana 
na stosie pogrzebowym razem z ciałem, ale wkładana 
do grobu już po ceremonii spalenia zmarłego. Wśród 
przedmiotów metalowych odkrytych na cmentarzy-
sku dominują różnego rodzaju ozdoby i części stroju: 
szpile, bransolety, naszyjniki, kółka i druciki. Rzad-
sze są przybory toaletowe (szczypczyki) i narzędzia 
(noże, igła). Zupełnie wyjątkowa jest broń, w postaci 
wspominanego grotu broni drzewcowej.

Cmentarzysko kultury pomorskiej w Gulinie-Młynie zostało założone prawdopodob-
nie w końcu V w. p.n.e., i użytkowane w IV i III w. p.n.e. Niewykluczone, że ludność wspo-
mnianej kultury chowała tu swoich zmarłych jeszcze w II w. p.n.e., kiedy w rejonie Guli-
na-Młyna obecni byli już przedstawiciele kultury przeworskiej. Przybysze użytkowali to 
miejsce przez następnych kilka stuleci, najprawdopodobniej do 2 połowy II w. n.e.

Nowi osadnicy byli przedstawicielami plemion germańskich, którzy przybywali na 
tereny ziem polskich z północy i zachodu. 
Z czasem zajęli większość terenów dzisiejszej 
Polski, wchłaniając ludność autochtoniczną.

Prawdopodobnie na przestrzeni zaledwie 
kilkudziesięciu lat Germanie wprowadzili cały 

szereg nowych obyczajów 
pogrzebowych, niektóre 
z nich przejmując od celtyc-

Zabytki metalowe 
kultury pomorskiej 

z Gulina-Młyna

Oprócz ceramiki 
i metali z cmenta-
rzyska pochodziły 
dodatkowo bar-
dzo ciekawe zabyt-
ki wykonane z su-

rowców organicznych oraz gliny: 
fragment niezwykle rzadkiej, ko-
ścianej zawieszki grzebieniowa-
tej, naszyjnik z kłów zwierzęcych 
oraz gliniane przęśliki.
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kich sąsiadów. Prze-
trwało palenie zmar-
łych. Na stosie pło-
nęły naczynia i część 
przedmiotów metalo-
wych należących do 
zmarłego (stąd paty-
na ogniowa na wielu 
z nich). Część darów, 

głównie broń, niszczono – gięto i łamano, co 
mogło być zabiegiem praktycznym (tylko po-
gięte miecze i długie groty mieściły się w na-
czyniu), ale mogło też być związane z przeko-
naniem, że przedmioty należące do zmarłe-
go należy zniszczyć (tak jak ciało), aby towa-
rzyszyły mu w zaświatach. Spalone szczątki 
zmarłych coraz częściej wsypywano z reszt-
kami stosu do wykopanej w piasku jamy. 
Rzadsze stały się groby popielnicowe. Nie-
kiedy spalone kości wkładano do pojemnika 
z surowca organicznego, z kory, drewna, czy 
płótna. Nowym zwyczajem było także wrzu-
canie do grobu kawałków kilku, a nawet kil-
kunastu naczyń, które zapewne tłuczono po 
zakończeniu rytualnej uczty.

Grób jamowy kultury przeworskiej  
z Gulina-Młyna, badania 1996 r.

Część wyposażenia grobu 
kultury przeworskiej z Gulina-Młyna

Najciekawszymi zabytkami me-
talowymi z cmentarzyska kultu-
ry przeworskiej są dwie mosięż-

ne zapinki z jamowego grobu 
z początków naszej ery pocho-
dzące z terenów środkowodu-
najskich i norycko-panońskich.
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Na gulińskim cmentarzysku w grobach 
kultury przeworskiej znajdowano przeważ-
nie kawałki naczyń, rzadziej części stroju, 
narzędzia, przedmioty codziennego użytku. 
Najczęściej były to żelazne noże, m.in. cha-
rakterystyczny dla wczesnych faz kultury 
przeworskiej nóż z kółkiem. W tym samym 
grobie znaleziono także dużą, żelazną igłę 
oraz przęślik dwustożkowaty.

Wśród innych zabytków warte uwagi są: frag-
ment brązowego, profilowanego okucia końca 
pasa, typowego dla kultury przeworskiej w I/II w. 
n.e., fragment kościanej szpili czy kolorowe szkło 
ze stopionych paciorków pochodzących z impor-
tu. Rzadkim znaleziskiem jest fragment domnie-
manego struga żelaznego, narzędzia do obrób-
ki drewna. W grobie popielnicowym natrafiono na niezwykłe przęśliki, 
zdobione ornamentami dołeczków w różnych układach.

Ceramika znajdowana w grobach kultury przeworskiej była zachowana przeważnie 
w niewielkich ułamkach. Niektóre z ułamków 
były wtórnie przepalone. Niejasna jest funkcja 
fragmentów czarnych, wygładzanych naczyń, 
nie noszących śladów ognia. Biorąc pod uwagę 
stopień zniszczenia cmentarzyska, mogą po-
chodzić z rozbitych popielnic.

Fragment żelaznego 
struga  

i ornamentowane  
przęśliki

Misa ze śladami malowania
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Większość naczyń należy datować na I/II 
wiek n.e., tylko nieliczne nawiązują do form ty-
powych dla początków wczesnego okresu rzym-
skiego (I w. n.e.), np. misa ze śladami malowania 
(wpływ kultury celtyckiej). 

Na niewielkim obszarze, którego grani-
ce wyznacza rzeka Radomka i strumień 

Bosak, w ciągu kilku stuleci nastąpił prawdziwy 
wzrost demograficzny. Osadników przyciągały 
korzystne warunki: duża ilość cieków wodnych, 
żyzne gleby w dolinie  rzeki. Osady zakładane były 
w pobliżu wody, najczęściej nad brzegami cieków, 
zaś nekropole nieco wyżej,  w środkowym pasie 
tego obszaru. Niewielkie osiedla ludności kultury 
pomorskiej były rozproszone po okolicy – wiązało 
się to z mobilnym charakterem osadnictwa, pod-
porządkowanym hodowli zwierząt i częstej zmia-
nie pastwisk. Osady związane z kulturą przewor-
ską z okresu rzymskiego grupowały się najczęściej 
na wyższym, lewym brzegu Radomki.

W kilku przypadkach można stwierdzić wspól-
ne użytkowanie (przestrzenne) osiedli przez lud-
ność obu kultur. Na cmentarzysku w Gulinie-Mły-
nie miało miejsce grzebanie zmarłych obu kultur na 
tym samym obszarze ale w różnych okresach czasu. Rekonstrukcje naczyń kultury przeworskiej
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