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FALęCiN, WoJ. MAZoWiECKiE. BADANiA W RoKu 2009
(PL. 103–104)

tanowisko w Falęcinie (AZP 58-63/91), gm.
Brwinów, położone jest około 30 km na zachód od War-
szawy, na Równinie łowicko-Błońskiej, stanowiącej część
Niziny środkowomazowieckiej. Cechą charakterystyczną
współczesnej formy omawianego stanowiska jest płaska
i mało urozmaicona rzeźba terenu.

Według dokumentacji AZP na stanowisku wys-
tępować miały ślady osadnictwa – w postaci fragmentów
ceramiki – z okresu neolitu i epoki brązu, a także z okresu
wpływów rzymskich i średniowiecza.

Ratownicze, szerokopłaszczyznowe badania wyko-
paliskowe, wyprzedzające budowę autostrady A2, przepro-
wadzono na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad. Pracami kierował autor z ramienia Pracowni
Archeologicznych Badań Terenowych Instytutu Archeo-
logii Uniwersytetu Warszawskiego. Badania prowadzono
w terminie 1.08–17.09.2009 r.

W trakcie prac przebadano łącznie 40 arów i od-
kryto ogółem 183 obiekty archeologiczne, m.in. 88 jam go-
spodarczych, 28 dołków posłupowych, 8 palenisk (Ryc. 1),
1 piec – wapiennik (Ryc. 2), 37 dymarek, 1 rów funda-
mentowy, 2 bruki kamienne oraz 1 konstrukcję mieszkalną
(Ryc. 3). Na podstawie materiału zabytkowego, głównie
ceramiki, można je łączyć wg porządku chronologicznego
z kulturami: trzciniecką i łużycką z epoki brązu, przewor-
ską z epoki żelaza oraz z okresem średniowiecza i nowożyt-
ności (fragmenty naczyń toczonych).

W wyniku badań pozyskano łącznie 643 zabytki
(Tabela).

Planigrafia zarejestrowanych obiektów, a także ich
charakterystyka kulturowo-chronologiczna, zestawiona
z wynikami badań na sąsiadującym od północy stanowisku
I w Kotowicach (nr autostradowy 97)1, jednoznacznie
wskazują, że oba wymienione są jednym wielkim stano-
wiskiem (Ryc. 4).
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Ceramika Krzemień Kamień Polepa/cegła Kości

Warstwa 172 9 – – –kulturowa
obiekty 439 5 – 13/1 2

Wydzielone – 1 1 – –

Razem: 643 611 15 1 14 2
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1 Por. P. Uściłko, R. Pachocki (red.), opracowanie wyników badań
wykopaliskowych przeprowadzonych w 2009 roku, Kotowice, gm.
Brwinów, woj. mazowieckie. stanowisko i, nr autostradowy 97,

aZP 58-63, t. I–II, Warszawa 2011 (maszynopis w Mazowieckim
Wojewódzkim Urzędzie ochrony Zabytków w Warszawie).



he site in Falęcin is located c. 30 km to the west
of Warsaw. open-area rescue excavations were carried out
there from 1 August 2009 to 17 September 2009. They
preceded the construction of the A2 motorway.

In the course of research a total area of 40 ares was
examined and 183 archaeological features were discovered.
Based on finds, with special reference to pottery, they
can be related to (in chronological order): the Trzciniec
Culture and the Lusatian Culture of the Bronze Age, the

Przeworsk Culture of the Iron Age, the Middle Ages and
the Modern Period (based on fragments of fast wheel-made
pottery).

The analysis of planigraphy of recorded features
leaves no doubt that the northern extent of their occur-
rence is linked to the southern part of the neighbouring site
in the locality of Kotowice.

translated by Grzegorz Żabiński
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PLANSZA 103

Ryc. 2. Falęcin, st.
AZP 58-63/91.
Wapiennik kultury
przeworskiej z okre-
su wpływów rzym-
skich (fot. A. Gra-
barek).
Fig. 2. Falęcin, Site
AZP 58-63/91.
Lime kiln of the
Przeworsk Culture
–the Roman Period.

Ryc. 1. Falęcin, st. AZP 58-63/91. Palenisko kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich (fot. A. Grabarek).
Fig. 1. Falęcin, Site AZP 58-63/91. hearth of the Przeworsk Culture – the Roman Period.
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Ryc. 4. Falęcin, st. AZP 58-63/91. Plan zbiorczy obiektów (oprac. A. Grabarek).
Fig. 4. Falęcin, Site AZP 58-63/91. Cumulative plan of the features.
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Ryc. 3. Falęcin, st. AZP 58-63/91. Konstrukcja mieszkalna z późnego średniowiecza (fot. A. Grabarek).
Fig. 3. Falęcin, Site AZP 58-63/91. Residential construction – the Late Middle Ages.




