
Kowalewice, st. 6-7, gm. Parzęczew,
woj. łódzkie
Informator Archeologiczny : badania 34, 81

2000



81

Materiał i dokumentacja z badań znajdują się w Służbie Ochrony Zabytków 
Województwa Mazowieckiego, Delegatura w Ciechanowie.

Badania będą kontynuowane.

•	 ślady osadnictwa neolitycznego
osada kultury łużyckiej (III-V okres epoki brązu)•	
osada kultury łużyckiej ze schyłku wczesnej epoki żelaza (Ha D)•	
ślady osadnictwa kultury przeworskiej (młodszy okres rzymski – okres •	
wędrówek ludów)
ślady osadnictwa z okresy późnego średniowiecz i nowożytności•	

Ratownicze badania wykopaliskowe prowadziła Fundacja Badań Archeolo-
gicznych im. prof. Konrada Jażdżewskiego w Łodzi. Finansowane przez Agen-
cję Budowy i Eksploatacji Autostrad. Pracami terenowymi na st. 6 kierowała dr 
Lubomira Tyszler. Badania trwały od 14 czerwca do 13 października i objęły 
obszar 1,95 ha. Prace na st. 7 prowadził dr M. Olędzki. Badania prowadzono od 
10 lipca do 25 sierpnia na obszarze 1 ha.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Raporcie 2000”, s. 109-121.

patrz: wczesne średniowiecze

patrz: nowożytność

•	 ślady z wczesnej epoki brązu
ślady osadnictwa ludności kultury łużyckiej•	
ślady osadnictwa ludności kultury przeworskiej•	
ślad osadnictwa z okresu nowożytnego•	

Ratownicze badania wykopaliskowe zostały przeprowadzone od l do 15 
czerwca 2000 r. Badania pod kierownictwem dr. hab. L. Czerniaka prowadzili 
mgr R. Kirkowski, mgr L. Guśniowska (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 
Oddział w Poznaniu, Zespół ds. Ratownictwa Archeologicznego). Finansowane 
przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad w Warszawie. Pierwszy i ostat-
ni sezon badań.

Stanowisko jest położone na łagodnym stoku w pobliżu krawędzi doliny 
niewielkiego cieku, na glebach bielicowych o podłożu piaszczystym.

Stanowisko zostało odkryte w efekcie penetracji powierzchniowych i ba-
dań sondażowych prowadzonych na trasie planowanej budowy autostrady A2 
w kwietniu 1999 r. przez Centrum Badań Archeologicznych Fundacji Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odkryto ówcześnie, bliżej nieokre-
ślone ślady osadnictwa kultury łużyckiej i materiały nowożytne, których zasięg 
określono na 10 arów. Informacje te stały się podstawą zakwalifikowania stano-
wiska do wyprzedzających badań wykopaliskowych. 

Badaniami objęto obszar 11 arów. Po zdjęciu humusu za pomocą spychacza 
oczyszczono całą powierzchnię stanowiska. Pod humusem występowała ska-
ła macierzysta – piasek. W obrębie zbadanej powierzchni zarejestrowano 10 
obiektów archeologicznych (w tym 8 nieokreślonych bliżej jam gospodarczych 
i 2 dołki posłupowe), 37 fragmentów ceramiki.

Wspomniane obiekty i materiały można podzielić na 4 odrębne fazy 
osadnicze:

1) wczesny okres epoki brązu – fragment ceramiki,
2) kultura łużycka – 11 fragment ceramiki,
3) kultura przeworska – obiekt, 10 fragmentów ceramiki,
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