
Jerzy Głosik,Michał Dessoulavy

Janówek, gm. Skrzeszew, woj.
warszawskie. Stanowisko 1
Informator Archeologiczny : badania 10, 109-110

1976



- 109 -

DpBCZYNO, gm.Białogard 
woj. kos zalińskie 
Stanowisko 3

CN1EWOWO, gm.Śmigieł 
woj. leszczyńskie 
Stanowisko 3

JANOWEK, gm .Skrzeszew 
woj. warszawskie 
Stanowisko 1

Badania prowadzili dr Jerzy Głosik i mgr Michał Deśsou- 
lavy. Finansowało PMA. Pierwszy sezon badań. Cmen
tarzysko ciałopalne halsztacko-wczesnolateńskie. Siady 
drewnianej budowli z tego okresu.

Stanowisko usytuowane na płaskim tarasie  nadzalewowym starorze
cza Narwi, w pobliżu zmeliorowanych zabagnień i podmokłych łąk. B a 
dania podjęto w ślad za przypadkowym odkryciem dwóch zespołów grobo
wych ciałopalnych, typu kloszowego.

Przebadano niekompletnie 6 arów, w tym na zwartej powierzchni 
250 m2, odkryto 29 obiektów wykopaliskowych, związanych głównie z c ia 
łopalnym cmentarzyskiem oraz zarysy naziemnych konstrukcji drewnianych.

W zakresie stosowanego rytuału pogrzebowego wyróżniono: groby 
"kloszowe", w których uma-poptelnica przykryta misą nakrywana była 
kloszem, odwróconym dnem do góry, groby wyłącznie popielnicowe, g ro 
by w których przepalone kości ludzkie składane były w małych naczynkach 
nakrywanych miseczkami, jak też pochówki ciałopalne jamowe, gdzie stos 
pogrzebowy składany był bezpośrednio do wykopanego w ziemi zagłębie
nia.

Na uwagę zasługuje odkrycie miejsca stałego palenia zmarłych /tzw. 
krematorium/, jak też kilku palenisk obrzędowych.

W grobach znaleziono ceramikę grobową, przedmioty metalowe /głów
nie brązow e/, kościane np. oryginalna szpila, paciorki z masy szk liste j, 
kawałek tkaniny lnianej /o  powierzchni kilkunastu cm 2/ oraz precyzyjnie 
zdobiona oprawka kościana.

patrz
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W obrębie zarysu konstrukcji drewnianych naziemnej budowli zna
leziono fragment fibuli brązowej i części żaren oraz rozcieraczy kamien
nych.

Badania będą kontynuowane.

JASTRZĘBN1K1, gm.Blizanów patrz
w oj.kaliskie okres wpływów rzymskich
Stanowisko "Modła"

KOŁACZ, gm.Mrozy patrz
woj. siedleckie okres wpływów rzymskich
Stanowisko 2

KOTOW1CE, gm.Brwinów patrz
woj.warszawskie okres wpływów rzymskich

KOWALKI, gm.Tychowo patrz
woj.koszalińskie okres wpływów rzymskich
Stanowisko 1

KRUP1CE, gm.Siemiatycze 
woj. białostockie 
Stanowisko 1 A

Konserwator Zabytków 
Archeologie znych 
w Białymstoku

Badania prowadził zespół pod kierunkiem dr Jana 
Jaskanisa. Finansował WKZ w Białymstoku. T rzeci 
sezon badań. Cmentarzysko z późnego okresu lateń
skiego.

Kontynuowano prace badawcze na cmentarzysku, w jego części 
wschodniej położonej na stoku wysoczyzny. Zbadana przestrzeń o łącz
nej powierzchni 325 m2 obejmowała peryferie cmentarzyska, gdzie po 
chówki nie występowały już tak zwarcie jak w centrum. Odkryto łącznie 
58 grobów ciałopalnych /nr 238-295/, w tym jedynie 3 popielnicowe, 
wszystkie kultury przew orskiej. Pochówki ciałopalne, bezpopielni- 
cowe, jednostkowe, mieściły się podobnie jak wcześniej odkryte w


