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tanowiska w Adamowie (AZP 58-62/1, 58-63/
56) zlokalizowane są około 35 km na zachód od Warszawy.
Według podziału fizycznogeograficznego Polski obszar ba-
dań znajduje się na Równinie łowicko-Błońskiej, będącej
częścią Niziny środkowomazowieckiej. Współczesna rzeź-
ba terenu w okolicy stanowisk ma charakter poligeniczny
i została ukształtowana zarówno w wyniku działania pro-
cesów antropogenicznych, jak i naturalnych, uwarunko-
wanych klimatem.

odkrycia stanowisk dokonał w 1973 roku S. Woyda,
w trakcie badań powierzchniowych prowadzonych w do-
linie rzeki Rokitnicy. Materiał zabytkowy, w postaci ułam-
ków naczyń ręcznie lepionych i wytworów krzemiennych,
został zarejestrowany na płaskiej kulminacji rozległego wy-
niesienia terenu, a także na jego skłonach opadających ku
terasie dennej rzeki Rokitnicy i w kierunku wsi. Na pod-
stawie rozrzutu materiału łączną powierzchnię obu stano-
wisk określono na ponad 10 ha.

W 2007 roku na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad ropoczęto ratownicze badania ar-
cheologiczne w pasie planowanej budowy autostrady A2
(Ryc. 1). Pracami badawczymi kierował autor z ramienia
Pracowni Archeologicznych Badań Terenowych Instytutu
Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. W skład zespo-
łu wchodzili ponadto studenci IA UW oraz najęci pracow-
nicy fizyczni.

W trakcie trzech sezonów wykopaliskowych, roz-
poczętych dn. 03.09.2007 a zakończonych 30.08.2009 r.,
przebadano łącznie powierzchnię 370 arów. odhumusowa-
nia stanowisk, do głębokości około 30 cm, dokonano przy
użyciu sprzętu mechanicznego. Dalszą eksplorację nawar-
stwień i wypełnisk obiektów prowadzono ręcznie (Ryc.
2–5). obiekty lokalizowano w siatce arowej, z podziałem
na sektory. Każdy sektor miał powierzchnię jednego hekta-
ra i oznaczony był cyfrą rzymską. Na przebadanym obszarze
odkryto ogółem 1074 obiekty archeologiczne. Wśród nich
można wyróżnić m.in. liczne jamy gospodarcze, paleniska,
konstrukcje mieszkalne, groby, wapiennik i dymarkę (Ryc.
6–8). Z warstwy kulturowej, o miąższości około 20 cm, oraz
z wypełnisk obiektów pozyskano łącznie 80042 zabytki.

Wstępna analiza narzędzi krzemiennych przepro-
wadzona przez mgr. M. Przeździeckiego z IA UW wska-
zuje, że najwcześniejsze ślady osadnictwa na omawianych
stanowiskach pochodzą ze schyłkowego paleolitu i/lub
mezolitu (Ryc. 9).

Kolejny etap zasiedlenia tego terenu w pradziejach
przypada na schyłkowy neolit lub wczesną epokę brązu.

Reprezentują go smukłe i długie wióry, wykonane z krze-
mienia czekoladowego, a w jednym przypadku – być może
z wołyńskiego. Ponadto odkryto wiórowce i grociki serco-
wate. Brak jest jednak ceramiki, którą można by wiązać
z końcową fazą młodszej epoki kamienia.

Wczesna epoka brązu reprezentowana jest przez
ułamki ręcznie lepionych naczyń kultury trzcinieckiej. Są
to przede wszystkim górne partie form esowatych, z silnie
wychylonymi na zewnątrz brzegami. Bezpośrednio pod kra-
wędzią oraz na szyi, aż do przejścia w brzusiec, występują
dookolne linie ryte; w niektórych wypadkach strefę orna-
mentu zamyka od dołu motyw festonów. Glina została
schudzona drobno- oraz średnioziarnistym tłuczniem i ska-
leniem.

Następna faza osadnicza związana jest z pojawie-
niem się społeczności kultury łużyckiej. Interpretację chro-
nologiczno-kulturową w dużej mierze utrudnia fakt, iż
wskutek głębokiej orki materiał zabytkowy uległ silnemu
rozdrobnieniu. Najliczniejszą grupę ceramiki stanowią ma-
teriały niecharakterystyczne, o powierzchniach chropowa-
conych przez obrzucenie i obmazywanie palcami. Są to
przede wszystkim naczynia średnio- i grubościenne. Drugą
grupę stanowią naczynia cienkościenne o powierzchniach
gładkich, często dodatkowo wyświecanych, rzadziej chro-
powaconych. Wśród form naczyń dominują garnki dwu-
stożkowe i jajowate, wazy, amfory, misy, kubki, talerze, a tak-
że naczynia sitowate oraz miniaturowe. Glina do ich wy-
robu została schudzona tłuczniem o różnej granulacji oraz
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piaskiem. ornamentyka naczyń jest dość uboga. Na pier-
wszy plan wysuwa się zdobnictwo wąskimi liniami rytymi
– pionowymi, skośnymi lub w układach krokwiowych,
a także kanelurami. Ponadto stosowano różnego rodzaju
odciski paznokciowo-palcowe, które występują głównie
w ornamentyce talerzy. Tylko kilka naczyń miało zdobienia
plastyczne w postaci guzków, wypustków na krawędziach
oraz listew.

Do najciekawszych znalezisk z tego okresu należy
zaliczyć przedmioty wykonane z brązu (Ryc. 10). Wśród
nich, na szczególną uwagę zasługuje sztylet ponad 20-cen-
tymetrowej długości. Zabytek ten, ze względu na sposób
wykonania, a także kształt rękojeści, znajduje najbliższe ana-
logie na cmentarzysku kultury łużyckiej w miejscowości
Kietrz, koło opola, gdzie w grobie nr 1328 znaleziono brą-
zowy sztylet, datowany na III okres epoki brązu. Wydaje
się, że podobnie można określić chronologię okazu z Ada-
mowa. Tym bardziej, że w materiale ceramicznym znajdu-
jemy fragmenty, które wydają się nawiązywać do fazy łódz-
kiej grupy konstantynowskiej. Innym przykładem uzbroje-
nia jest, znaleziony luzem w warstwie kulturowej, silnie
przepalony grot z tuleją.

Wśród przedmiotów brązowych, uznawanych za
elementy biżuterii, na uwagę zasługują szpile z rozklepaną
i zawiniętą w uszko główką, guzik brązowy oraz dwa pierś-
cienie. Jeden, wykonany z taśmy brązowej, drugi – w formie
sprężynki, wykonany z drutu.

Ze względu na wspomnianą wcześniej głęboką
orkę, wiele obiektów uległo częściowemu zniszczeniu, a ma-
teriał ceramiczny silnemu rozdrobnieniu. Często znajdo-
wano jedynie części przydenne naczyń. W kontekście brą-
zów znajdowanych luzem, w niedużej odległości, jest wielce
prawdopodobne, iż niektóre z tych naczyń mogły być
popielnicami.

oprócz dużej ilości ceramiki naczyniowej, na uwa-
gę zasługują także liczne przęśliki oraz fragmenty pacior-
ków szklanych. Ponadto w inwentarzu zabytkowym wystę-
pują wytwory wykonane z kamienia, takie jak: rozcieracze,
tłuczki, fragmenty płyt szlifierskich oraz żaren, a także
siekierka kamienna. Są one świadectwem osiadłego trybu
życia mieszkańców osady.

osadnictwo zapoczątkowane przez społeczności
kultury łużyckiej musiało trwać aż do wczesnej epoki że-
laza. Bez wątpienia swój udział w eksploatacji tego obszaru
miała też ludność kultur pomorskiej i grobów kloszowych.
Wskazują na to przede wszystkim materiały ceramiczne.
W obiektach 771 i 773, oprócz licznych fragmentów z tego

okresu, znaleziono ułamki kubka, będącego bezsprzecznie
stylistycznym naśladownictwem naczyń wykonywanych
z metalu.

Kolejny etap zasiedlenia reprezentowany jest przez
pojedyncze ułamki ceramiki kultury jastorfskiej.

ostatnia faza osadnicza na tym stanowisku przy-
pada na okres późnego średniowiecza oraz nowożytność.
Jest ona najsłabiej reprezentowana, przede wszystkim przez
drobne, niecharakterystyczne fragmenty naczyń toczonych,
przez co nie jest możliwa rekonstrukcja ich form.

Na podstawie pozyskanego materiału zabytkowe-
go można stwierdzić, że osadnictwo na tym terenie miało
charakter długotrwały. obejmowało ono czasy od schyłko-
wego paleolitu, aż po nowożytność, choć jego intensywność
była zróżnicowana w poszczególnych okresach. Szczególnie
w epoce kamienia i wczesnej epoce brązu miało ono cha-
rakter raczej incydentalny. Dopiero wraz z pojawieniem się
społeczności kultury łużyckiej, a później – pomorsko-
-kloszowej, osadnictwo objęło znacznie większy obszar,
tj. prawie całą kulminację wyniesienia. Zdumiewający jest
układ odkrytych obiektów. Ciągną się one z północy na
południe, na kształt swego rodzaju „rogala”, który – po-
cząwszy od stanowiska AZP 58-62/1 – kontynuuje się po-
za południową granicę autostrady, aż do zasięgu stanowiska
AZP 58-63/56 (Ryc. 11). Planigrafia wszystkich odkry-
tych obiektów, a także ich przynależność kulturowa i chro-
nologiczna, nie pozostawia najmniejszej wątpliwości, że oba
badane stanowiska są w istocie jednym, rozległym stano-
wiskiem. W trakcie prospekcji terenowej w ramach AZP
część badanego obszaru musiała być niedostępna. Z tego
względu, jedno wielkie stanowisko zostało podzielone –
w sposób sztuczny – na dwa mniejsze. Dopiero realizacja
badań wykopaliskowych w pasie autostradowym ujawniła
faktyczny stan rzeczy.

Ciągłość osadnicza – od paleolitu po czasy nowo-
żytne, ogromna ilość materiału, który w liczbie ponad
80000 zabytków został wyeksplorowany z warstwy kulturo-
wej i wypełnisk obiektów, w tym przede wszystkim obecność
krzemieni z surowca czekoladowego i wołyńskiego, a także
przedmioty wykonane z brązu, pozwalają uznać omawiane
stanowisko za unikatowe w tym rejonie Mazowsza.

Mgr Artur Grabarek
Instytut Archeologii

Uniwersytet Warszawski
arturgrabarek@poczta.onet.pl
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ites in Adamów (AZP ‘Archeologiczne Zdjęcie
Polski – Archaeological Record of Poland’ 58-62/1 and
58-63/56) are located in the łowicz-Błonie Plain, c. 35 km
to the west of Warsaw. The sites were discovered in 1973
by S. Woyda in the course of field survey.

In 2007 archaeological rescue excavations of sites
located on the route of the planned A2 motorway were
started. In the course of three excavation seasons a total
surface of 371 ares was examined, with 1074 archaeological
features having been discovered. Altogether 80042 archae-
ological finds were gathered from the cultural layer (which
was c. 20 cm thick) and from the fills of the features.

Based on these finds, it can be said that settle-
ment in this territory began in the Late Palaeolithic and

continued to the Modern Period. obviously, its intensity
varied in individual periods. The earliest traces of settle-
ment come from the Late Palaeolithic and/or the
Mesolithic. The next stages of populating are to be related
to the Neolithic or the Early Bronze Age, to the Trzciniec
Culture and then to the Jastorf Culture. The most abun-
dant settlement traces were left, however, by the population
of the Lusatian Culture.

The analysis of planigraphy of recorded features
and their cultural and chronological pertinence leaves no
doubt that identified sites are in fact one vast site

translated by Grzegorz Żabiński
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Ryc. 2. Adamów, st. AZP 58-62/1. Eksploracja warstwy kulturowej (fot. A. Grabarek).
Fig. 2. Adamów, Site AZP 58-62/1. Exploration of the cultural layer.

PLANSZA 80

Ryc. 1. Adamów. Widok na pas autostrady A2 w trakcie badań archeologicznych z zaznaczeniem zasięgów stanowisk
(fot. D. Krasnodębski).
Fig. 1. Adamów. view on the route of the A2 motorway in the course of archaeological examinations. The extent of the sites
is marked.
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Ryc. 4. Adamów, st. AZP 58-63/56. Plan wykopu na poziomie odsłonięcia obiektów (fot. A. Grabarek).
Fig. 4. Adamów, Site AZP 58-63/56. Plan of the trench at the level of exposition of features.

Ryc. 3. Adamów, st. AZP 58-62/1. Skupisko obiektów w wykopie badawczym (fot. A. Grabarek).
Fig. 3. Adamów, Site AZP 58-62/1. Concentration of finds in the research trench.
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Ryc. 6. Adamów, st. AZP 58-63/56. obiekt 1059, w którym odkryto 2177 fragmentów ceramiki (fot. A. Grabarek).
Fig. 6. Adamów, Site AZP 58-63/56. Feature 1059, in which 2177 fragments of pottery were found.

Ryc. 5. Adamów, st. AZP 58-63/56. Eksploracja obiektów (fot. A. Grabarek).
Fig. 5. Adamów, Site AZP 58-63/56. Exploration of features.
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Ryc. 8. Adamów, st. AZP 58-63/56. Jama gospodarcza kultury łużyckiej (fot. A. Grabarek).
Fig. 8. Adamów, Site AZP 58-63/56. household pit of the Lusatian Culture.

Ryc. 7. Adamów, st. AZP 58-63/56. obiekt 985 – wapiennik (fot. A. Grabarek).
Fig. 7. Adamów, Site AZP 58-63/56. Feature 985 – a lime kiln.
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Ryc. 10. Adamów, st. AZP 58-
62/1. Wybór zabytków brązo-
wych i szklanych (fot. A. Gra-
barek).
Fig. 10. Adamów, Site AZP 58-
62/1. Selection of bronze and
glass finds.

Ryc. 9. Adamów, st. AZP 58-
62/1. Wybór zabytków krze-
miennych (rys. A. Czubińska).
Fig. 9. Adamów, Site AZP 58-
62/1. Selection of flint finds.
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