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kamieniami, kośćmi zwierzęcymi, polepą. W tym samym obiekcie 
znajduje się także piec kamienny. Górna partia jego była 
zniszczona, podobnie jak część wschodnia, która została wy
brana przy kopaniu rowku fundamentacyjnego. Eksploracja wy
kazała bardzo dobrze zachowano dwa ostatnie, dolne poziomy 
konstrukcyjne, ułożone z dużych przepalonych od strony wew
nętrznej kamieni. Układały się one w półokrąg o wymiarach
2,4 x 1,2 m. Pomiędzy kamieniami zachowały się ślady gliny, 
być może wzmacniającej konstrukcję. Głębokość wypełniska 
pieca sięga 0,8 m od powierzchni pierwszych kamieni. Dno 
pieca było v*yłożone warstwą drobnego bruïcu. Powyżej 10-15 
cm wystąpiła warstwa polepy o grubości 6 cm. Pomiędzy nimi 
zalegała wysuszona twarda glina przemieszana z ciemnoszarą 
ziemią. Piec wypełniony był ozamą, tłustą przepaloną zie
mią ze śladami warstwy spalonego drzewa. W obrębie konstruk
cji znaleziono fragmenty ceramiki zalegającej do poziomu po
lepy. Piec jest datowany prawdopodobnie na późny okres rzymski.
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Badaniami objęto południową część stanowiska. 
Przebadano 201,6 m . Odsłonięto 10 obiektów z okresu wczesno średni (wiecznego i 3 związane z kulturą łużycką. Obiekty 
wczesnośredniowieczne to: 1 półziemianka, 4 paleuioka wolno
stojące, 2 jamy i 3 ślady po słupach. Obiekty starożytne to: 
ziemianka i 2 jamy gospodarcze.

Interesująco przedstawiało się rozplanowanie obiek-- 
tów wczesnośredniowiecznych. Skupiały się na przestrzeni 56 m 
i ułożone były na planie okręgu o wolnej, niezabudowanej prze
strzeni wewnętrznej. IV skład tego skupisl-' wchodziła: połzie- 
mianka, cztery wolnostojące palenisku i trzy ślady po słupach. 
Ze wszystkich obiektów wybrano dużą ilość ceramiki ręcznie le
pionej , a z półziemianki sprzączkę i krzesiwo.

Chronologię określono na ΙΧ-Χ/ΧΙ wiek w oparciu o 
W3tępną analizę materiału ceramicznego.

Materiały do opracowania znajdować się będą w ma
gazynie ΙΛ UJ, a później w JiîS w Ostrołęce.
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