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DąBRóWKA, WoJ. MAZoWiECKiE. BADANiA W RoKu 2009
(PL. 101–102)

adania archeologiczne na stanowisku AZP 59-
62/65 (nr autostradowy 87) w miejscowości Dąbrówka,
gm. Grodzisk Mazowiecki, przeprowadzono w terminie
15.04–28.08.2009 r. Badania te, wyprzedzające planowaną
inwestycję – budowę autostrady A2, sfinansowano ze środ-
ków Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Z ramienia Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszaw-
skiego prowadziła je Pracownia Archeologicznych Badań
Terenowych; kierownikiem prac był autor a uczestniczyli
w nich studenci IA UW.

omawiane stanowisko położone jest na południo-
wym brzegu cieku wodnego, około 5 km na północny za-
chód od Grodziska Mazowieckiego. Badania wykopalis-
kowe objęły powierzchnię 19591 m2. Na przebadanym
terenie odkryto łącznie 519 obiektów archeologicznych,
około 4000 fragmentów ceramiki, 10 wytworów krzemien-
nych oraz znaczną ilość kości zwierzęcych. Wśród obiek-
tów przeważały różnej wielkości jamy o charakterze gospo-
darczym, produkcyjnym oraz śmietniskowym, paleniska,
a także liczne dołki posłupowe, będące zapewne reliktami
zabudowy mieszkalnej. W trakcie badań zrejestrowano tak-
że pozostałości pięciu studni. Analiza materiału zabytko-
wego pozwoliła na wyróżnienie trzech faz zasiedlenia tego
terenu:w neolicie, w okresie wpływów rzymskich – przez
przedstawicieli kultury przeworskiej (Ryc. 1), a następnie
w okresie nowożytnym.

Do najciekawszych obiektów archeologicznych
zaliczyć można pięć studni oraz obiekty o charakterze
mieszkalnym – dołki posłupowe i półziemianki. Studnie
zlokalizowane były w różnych częściach stanowiska. Każda
z nich miała inną konstrukcję, ale – za wyjątkiem obiektu
102 – wszystkie charakteryzowały się następującymi cecha-
mi: drewnianym szalunkiem oraz umocnieniem kamien-
nym ścian, a także wyłożeniem dna kamieniami w celu fil-
tracji wody. Najbardziej skomplikowaną budowę miała
studnia – obiekt 333 (Ryc. 2). Pierwotnie była to rura
wydrążona z dwóch części pnia dębu. Po wbiciu i połącze-
niu połówek, boki uszczelniono dwoma deskami. Na dnie
znajdowały się kamienie filtracyjne. Podobne kamienie
umieszczono wokół konstrukcji drewnianej tak, by ustabi-
lizować tę konstrukcję w wykopanym dole. Dębowa rura
zachowała się na poziomie od poniżej metra do prawie
trzech metrów głębokości. Spodnie elementy drewnianej
rury były zaciosywane w celu ich łatwiejszego wbijania
w grunt. Na dnie tego obiektu znaleziono fragment ple-
cionego, prawdopodobnie z wikliny, koszyka (Ryc. 3).

Bardzo podobną konstrukcję miała studnia – obiekt 528.
Podstawowa różnica polegała na tym, że w tym przypadku
rura wykonana została z jednego fragmentu pnia dębu.
Całkowicie inny typ prezentował obiekt 486, który charak-
teryzował się konstrukcją plecionkową. Ze względu na sła-
bą jakość drewna brzozowego, ta studnia zachowała się
stosunkowo najgorzej. Jeszcze inny typ prezentował obiekt
104, o konstrukcji zrębowej, umacnianej na dnie pionowo
wbitymi deskami; dodatkowo całość wzmacniana była
kamieniami (Ryc. 4). ostatnia studnia – obiekt 102 – była
po prostu wykopaną w gliniastym podłożu dziurą, docho-
dzącą do 2 m głębokości.

Relikty obiektów mieszkalnych reprezentowane
były przede wszystkim przez dołki posłupowe. Na planie
stanowiska udało się wykreślić co najmniej 12 zabudowań,
których konstrukcja składała się zazwyczaj z 6 lub 8 doł-
ków posłupowych, obejmujących powierzchnię od 14 do
40 m2. Jedna półziemianka reprezentowała inny typ zabu-
dowy, a materiał zabytkowy pozyskany z jej wnętrza suge-
ruje, że był to warsztat bursztyniarski.

Mgr Artur Brzóska
Instytut Archeologii

Uniwersytet Warszawski
pabt.iauw@uw.edu.pl

B

śWIAToWIT • vIII (XLIX)/B • 2009–2010



rchaeological research at the site in the locali-
ty of Dąbrówka was conducted from 15 April to 28 August
2009. The discussed site is situated on the southern bank
of a watercourse, c. 5 km to the north-west of Grodzisk
Mazowiecki. Excavation research carried out in 2009 en-
compassed the surface of 19591 m2. 519 archaeological
features, c. 4000 pottery sherds, 10 flint artefacts and a sig-
nificant amount of animal bones were discovered in the
course of research. Among the features, the following ones

dominated: pits of various size (household, production and
midden pits), hearths, as well as numerous post-holes. The
latter were perhaps vestiges of dwelling houses. Remains of
5 wells were also recorded in the course of research. Based
on the analysis of finds, it was possible to identify three
phases of settlement of this area: the Neolithic, the Roman
Period (the Przeworsk Culture) and the Modern Period.

translated by Grzegorz Żabiński
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Ryc. 2. Dąbrówka. Studnia – obiekt 333 (fot. J. Sosnowski).
Fig. 2. Dąbrówka. Well – Feature 333.

PLANSZA 101

Ryc. 1. Dąbrówka. Ceramika kultury przeworskiej (rys. A. Brzóska, S. Domaradzka).
Fig. 1. Dąbrówka. Przeworsk Culture pottery.
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PLANSZA 102

Ryc. 4. Dąbrówka. Studnia – obiekt 104 (fot. D. Boguszewski).
Fig. 4. Dąbrówka. Well – Feature 104.

Ryc. 3. Dąbrówka. Fragment koszyka plecionkowego pochodzącego ze studni – obiektu 333 (fot. J. Sosnowski).
Fig. 3. Dąbrówka. Fragment of a woven basket found in the well – Feature 333.




