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jedna a nich miała palenisko.
Btanowlsko 2. Usytuowana w południowej części wydmy» oko

ło 400 - 500 m na SB od stan. 1. W obrębie kilku wykopów son
dażowy oh, . usytuowanych na skraju wydmy» natrafiono na llosny 
materiał osadowy kultury łuśyoklsj oraz na atósunkowo snaosnle 
mniej liczne ułamki oeramlkl wczesnośredniowiecznej. V pobliżu 
wykopów znaleziono żelazny grot oszczepu» zapewne wczesnośred
niowieczny.

DZIARROW, pow. Orójeo Zakład Bpoki Metali
8tanówlako 1 IHKM PAR

Badania prowadził dr Krzysztof Dąbrowski.
Finansował IHKM PAR. Pierwszy sezon badań.
Oeada z okresu wpływów rzymskich.

Badania wykopaliskowe przsprowadsono w okresie od 22.YI do
11.YII.1966 r.» na stanowisku 1 położonym na łąkach wsi Dslar- 
nów» w odległośol ok. 500 m na R od młyna. Stanowisko to sosta- 
ło zniszczone w ok. 75% przez wybieranie plasku. Zajmowało ono 
centralną partię piaszczystego wzniesienia» leżącego aktualnie 
na lewym brzegu rzeki Mogllankl. Różnica poziomu pomiędzy doli
ną rzeki a zachowaną kulminacją tego wzniesienia wynosi 5*5 m. 
Wzniesienie otoozone jest podmokłymi łąkami.

Przebadano łąoznle 162»5 m stwierdzając w miejscach, gdzie 
występuje waretwa kulturowa, następujący układ stratygrafloznyi 
1/ darń - 0,20 mi 2/ szaro-brązowa warstwa kulturowa - 0,20 m 
- 0,70 mi 3/ żółty piasek calcowy. Odkryto i wyeksplorowano 1 
budynek o wymiarach 5 x 4,f m, o mląższoŚol wypełniska 1 m, za-
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•.'.-terający znaczną ilo'ć frn mentów naczyń ręcznie lepionych, 
trzy przęUiki ''linionr., okruchy polepy oraz kości zwierzęce.
Obiekt ten dotowano na III w.n.e. Częściowo odsłonięte ślady 
dwóch dalszych budynków, trzech jam.oraz dwa paleniska bez 
konstrukcji kamiennych. W jednym z palenisk /nr 2/ odkryto 
monetę Stanisława Au usta Poniatowskier*o z 1769 2%

Układ budynków w powiązaniu z ukształtowaniem terenu zdaje 
się au-erować ciasną, rzędową zabudowę osady. Częściowo przeba
dane budynki oraz jamy pochodzą jak się wydaje również z III w. 
n.e. nntominet paleniska odnieść należy do okresu nowożytnego.
Z warstwy kulturowej poza fragmentami naczyń oraz kości uzyska
no również dobrze zachowane szydło żelazne. Badania stanowiska 1 
w Dziamowie wiążąc się ściśle z problematyką prao w Otalążce, 
zasługuje na kontynuację.

DZIERZĄŻNIA, pow. Płońsk Konserwator Zabytków Arehao-
Stanowisko 2 logicznych woj. warszawskiego

Muzeum Mazowieckie w Płooku

Badania prowadziła mgr Irena Krzyazczuk. Plnansował 
WKZ w Warszawie. Piąty sezon badań. Cmentarzysko z 
okrawa póinolateńzklego i wezwanego okrawa vpl|- 
wdw rsyawkieh i owada werw wnoś rwdniewiwewDO*

Stanowisko 2 w Dzierzążni położone jest na niewielkim piasz
czystym wyniesień!)* no prawym ;brfcegu Płonki. *T0d cmentarzyskiem 
z okresu późnolateńako-rkymsklbgoNznejduje się silnie przemyta 
wczesnośredniowieczna warstwa osadnicza, w której nie można wy- 1 
różnić obiektów ze względu na tworzenie się tam torfu 1 rudy dar-


