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nie badań na sąsiadującej z nim osadzie na stanowisku 11 i ewentualne.ba
dania ratownicze na stanowisku 4 - osadzie, której teren zajęty jest przez 
współczesną zabudowę.

PĘC1CE, pow.Pruszków Konserwator Zabytków
Stanowisko 2 Archeologicznych

w Warszawie

Badania prowadził mgr Stefan Woyda. Finansował 
WKZ w Warszawie. Pierwszy sezon badań. Osada 
produkcyjna z okresu póżnolateńskiego i rzymskie 
go.

Stanowisko leży na przykrawędnej partii tarasu nadzalewowego, le 
wego brzegu Raszynki, 5 km na zachód od granic Warszawy.

Prace wykopaliskowe poprzedziła szczegółowa inwentaryzacja powierz
chniowa i zdjęcie geofizyczne wykonane przez zespół geofizyków z ACH w Kra
kowie pod kierunkiem prof.]. Kowalczuka.

Zbadano obszar 60 m2 odkrywając 38 pieców typu kotlinkowego w ukła
dzie nieregularnym. Waga kloców żużla bardzo zróżnicowana od 50 kg do 
260 kg. W oparciu o ceramikę datujemy piece na środkowy i późny podokres 
rzymski.

Badania będą kontynuowane.

PLUDWINY, pow.Brzeziny Muzeum Regionalne
Stanowisko 1 w Brzezinach

Badania prowadził dr Henryk Wiklak. Finansował 
WKZ w Łodzi. Trzeci sezon badań. Cmentarzysko 
ciałopalne z okresu wpływów rzymskich /11-IV w./ 
kultury wenedzkiej, oraz ślady osadnictwa neolitycz
nego, trzcinieckiego i łużyckiego.

2Przebadano 175 m . Odkryto 11 grobów ciałopalnych, jamowych i po 
pielnicowych. Groby w większości uległy zniszczeniu przez piaśnice chłops
kie i uprawę pól. Inwentarz grobowy stanowiła ceramika, spalone kości ludz
kie, przedmioty metalowe, szklane i kościane. Ceramikę reprezentują ułamki 
naczyń glinianych i przęśliki. Wśród ułamków naczyń spotyka się fragmenty 
tak zwanej "ceramiki siwej" i "terra sigilata". Na jednym ułamku naczynia
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/terra sigilata/ zachował się fragment odcisku stempla z napisem :
"RIPA.. Przedmioty metalowe to noże żelazne, fibula i bliżej nieokreś
lone drobne okucia. Z brązu znaleziono fibulę i ułamki igły do szycia. Za
chowały się również małe fragmenty dwóch grzebieni kościanych. Płytki 
jednego z nich zdobione były kółeczkami współśrodkowymi.

Obcym kulturowo elementem na cmentarzysku są : a / wiór krzemien
ny kultury ceramiki sznurowej, 2/ ułamki naczyń glinianych kultury trzci- 
meckiej i łużyckiej z 11! okresu epoki brązu.

Badania będą kontynuowane.

POLANOW1CE , pow. Lubsko patrz
okres halsztacki

PRAWłKOW, pow.Wołów Katedra Archeologii
Stanowisko 10 Uniwersytetu Wrocławskiego

Badania prowadziła mgr Irena Lasak. Finansował 
"Hydroprojekt", Oddział we Wrocławiu. Pierwszy 
sezon badań. Osada z okresu wpływów rzymskich.

Stanowisko położone jest na terasie nad zalewowej Odry, po prawej 
stronie drogi wiodącej z Brzegu Dolnego do Lubiąża, około 300 m przed 
wsią Prawików, na łące należącej do PGR-u Lubiąż.

Osada zajmuje powierzchnię 150 arów. W obrębie warstwy ornej i 
kulturowej, o największej miąższości w pobliżu obiektów, odkryto liczne 
ułamki ceramiki związanej z okresem wczesnośredniowiecznym i wpływów 
rzymskich. Z warstwy kulturowej pochodzą także grudki polepy i węgielki 
drzewne.

Na powierzchni 126 m  ̂ odkryto chatę o konstrukcji słupowej, dwa 
obiekty pełniące przypuszczalnie funkcję mieszkalną, oraz palenisko.

Obiekty mieszkalne uległy spaleniu z bliżej nieokreślonych przyczyn. 
Jedynie w wypadku chaty odkryto ślady konstrukcji drewnianych w postaci 
dołów posłupowych i odcisków na grudkach polepy, pochodzących z wnętrza 
chaty. V jej obrębie odkryto także dwa paleniska zbudowane z dużych, ce
lowo połupanych i przepalonych otoczaków.Miejscami paleniska wyłożone 
były warstwą ułamków ceramiki.

Materiał ceramiczny pochodzący z obiektów należy wiązać z okresem 
wpływów rzymskich /111 wiek n .e . / .  Kilka fragmentów naczyń wiąże się z 
okresem lateńskim.

Przewiduje się kontynuację prac.


