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żuKóW, WoJ. MAZoWiECKiE. BADANiA W LATACh 2007–2008
(PL. 154)

adania archeologiczne na stanowisku w miej-
scowości Żuków (AZP 58-63/4, nr autostradowy 93), gm.
Grodzisk Mazowiecki, woj. mazowieckie, prowadzono od
03.09.2007 do 30.11.2008 roku. Badania te, wyprzedzają-
ce planowaną inwestycję – budowę autostrady A2, sfinan-
sowano ze środków Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad. Z ramienia Instytutu Archeologii Uniwersy-
tetu Warszawskiego prowadziła je Pracownia Archeologicz-
nych Badań Terenowych, pod kierunkiem autora i przy
udziale studentów IA UW.

omawiane stanowisko położone jest na południo-
wym brzegu rzeki Rokitnicy, około 2 km na północny za-
chód od Milanówka. Badania objęły powierzchnię 18853 m2.
Na przebadanym terenie odkryto zarysy 854 obiektów
archeologicznych, o charakterze gospodarczym (paleniska
oraz jamy gospodarcze i śmietniskowe), konstrukcyjnym
(dołki posłupowe), mieszkalnym (półziemianka, domy
o konstrukcji słupowej), obronnym (okop z okresu II woj-
ny światowej) i sepulkralnym (11 grobów ciałopalnych).
W trakcie badań pozyskano ogółem 12504 fragmenty ce-
ramiki, 115 krzemieni, 23 zabytki metalowe, 1173 frag-
menty kości zwierzęcych, kości ludzkie i 13 innych zabyt-
ków wydzielonych. Na podstawie zabytków udało się wy-
różnić na stanowisku następujące horyzonty chronologicz-
no-kulturowe: grupa środkowopolska kultury łużyckiej
(III–Iv okres epoki brązu), kultura przeworska, wczesne
średniowiecze (XII – 1. połowa XIII w.), późne średnio-
wiecze, nowożytność, II wojna światowa; ponadto w mate-
riale ruchomym zaobserwowano też wcześniejsze zabytki
neolityczne, a także związane z kulturą trzciniecką.

Najliczniejsze materiały zabytkowe oraz obiekty
archeologiczne związane są z kulturą łużycką. obiekty
reprezentowane są przez paleniska, jamy gospodarcze, jamy
śmietniskowe i dołki posłupowe. Zwłaszcza te ostatnie po-
zwalają częściowo odtworzyć zarysy obiektów mieszkal-
nych, jakie występowały na osadzie. Takich zabudowań
było co najmniej siedem, a ich powierzchnia wahała się od
10 do 20 m2 (Ryc. 1). Innym ciekawym obiektem była
ziemianka, obiekt 826, ulokowana nad brzegiem pierwot-
nego koryta rzeki Rokietnicy, a pełniąca prawdopodobnie
funkcję warsztatu obróbki skór. Zabytki związane z tą fazą
zasiedlenia to przede wszystkim ceramika reprezentowana

przez różnego rodzaju naczynia, m.in. charakterystyczne
placki oraz kubek (Ryc. 2:1–3). Z tą fazą należy też wiązać
zabytki krzemienne, kościane i brązowy grot strzały.

Z użytkowaniem stanowiska przez ludność kultu-
ry przeworskiej związane jest cmentarzysko, na którym od-
kryto 11 pochówków ciałopalnych, a także kilka obiektów
o charakterze osadowym. Liczny materiał ceramiczny re-
prezentowany jest przez popielnice (Ryc. 2:4), w których
to – oprócz kości – występowały silnie zniszczone zabytki
metalowe (np. grot, igła). W obiekcie mieszkalnym znale-
ziono częściowo zachowany miecz, natomiast z warstwy
podglebia pozyskano denar cesarza Trajana.

Wczesne i późne średniowiecze reprezentowane
jest przez kilka obiektów. obiekty datowane na nowożyt-
ność to przede wszystkim rowy nawadniające, przecinające
stanowisko po osi N-S, a fazę najmłodszą reprezentuje
okop ze schyłku II wojny światowej.

Mgr Artur Brzóska
Instytut Archeologii

Uniwersytet Warszawski
pabt.iauw@uw.edu.pl

B

śWIAToWIT • vIII (XLIX)/B • 2009–2010



Archaeological excavations in the locality of
Żuków were carried out from 3 September 2007 to 30
November 2008. The site is located on the southern bank
of the River Rokitnica, c. 2 km to the north-west of the
town of Milanówek. Examinations encompassed the sur-
face of 18853 m2. Contours of 854 archaeological features
were discovered in the area. Among them, the following
ones were identified: features related to household (hearths
and household pits), construction (post-holes), residential
(a semi-dugout, post houses), sepulchral (11 cremation
graves) and defensive features (a World War II trench).
In the course of research 12504 fragments of pottery,

115 flints, 23 metal finds, 1173 fragments of animal bones,
human bones and 13 special finds were gathered.

It was possible to relate the finds to the following
archaeological features: the Central Polish Group of the
Lusatian Culture (Periods III–Iv of the Bronze Age), the
Przeworsk Culture, the early Middle Ages (the 12th – first
half of the 13th c.), the late Middle Ages, the Modern
Period and World War II. Furthermore, earlier finds, relat-
ed to the Neolithic and to the Trzciniec Culture, were also
noted.
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Ryc. 1. Żuków. Dołki posłupowe i palenisko – relikt zabudowy kultury łużyckiej (rys. G. Kałwak).
Fig. 1. Żuków. Post-holes and a hearth – remains of buildings of the Lusatian Culture.
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Ryc. 2. Ceramika kultury łużyckiej (1–3) oraz popielnica kultury przeworskiej (4) (rys. S. Domaradzka).
Fig. 2. Pottery of the Lusatian Culture (1–3) and an urn of the Przeworsk Culture (4).




