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Badania będą prowadzona dalej. Według projektu prof.Z.Rajew- 
akiego zostaną urządzone małe wystawy przy pobliskiej etacji ben
zynowej w Jankach i w Huoie Warszawa.

Stanowisko jeet położone na wschodnim brzegu Jez.Blekuplń- 
ekiego. Podczas prao wykopałlekowych trwająoyoh w okresie od 27«
TI do 13.TII 1968 r.uohwycono skraj osady ciągnącej elę dalej w 
kierunku półnoonym. najbardziej Intensywne ślady osadnictwa /na 
podstawia badań powierzchniowych/, zwłaezoza z późnego okresu la
teńskiego znajdują alę na terenie obecnie zalesionym.

Na przebadanym terenie stwierdzono występowanie bardzo nlkłaj 
warstwy kulturowej zawierającej nieliczne 1 na ogół bardzo mało 
charakterystyczne ułamki oeramikl datowane na wyżej wymienione 
okresy.

Na stanowisku tym odkryto dwa paleniska: jedno wczesnośrednlo- 
wieczne, drugie nledatowane z powodu braku zabytków. Odkryto także 
4 jamy sawierająoe bardzo nieliczne i mało charakterystyczne frag
menty oeramikl, jedną z tych jam można datować prawdopodobnie 
na środkowy okres lateński.

Przed wojną, na stnowisku tym znajdowano na powierzchni żu
żle, a na kulminacji wzniesienia na którym znajduje elę osada.

OODAWT, pow. 2nin 
St.l

Państwowe Muzeum Aroheologiosne 
w Narazawi#

Praoa prowadzona były przez dr Tereeę Lianę. Finan
sowało FMA w Warszawie. Pierwszy sezon badań. Oeada 
wielokulturowa ze środkowego 1 późnego okresu lateń
skiego i a okresu woseanego średniowiecza.
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odkryto pojedyńoay grób szkieletowy, póśnolatenekl.

GRODZISKO, pow, Olkusz patrz okree neolitu

GZH, pow. Chełmno patrz okrea hala a tacki

JAKSICE, pow. Inowrooław patrz okrea halaataeki

JARNICE, pow. Węgrów Państwowe Muzeum Aroheologlozne
Stanowisko 1 w Warezawle

Badania prowadziła mgr Barbara Zawadzka-Antoelk. 
Finansowało FMA w Warszawie. Drugi eeson badań.
Osada i omentarzyeko póśnolateńekle 1 osada wozea-r 
nośredniowieozna.

Badania wykopallekowe /3*FIII-3*IX/ prowadzone były na stano
wisku nr 1, zwanym "Okopy”, położonym nad Llw.oem, na lekkim wznle-

2elenlu nad łąkami. Ogółem przebadano 200 m powierzchni.
Osada wczesnośredniowieczna
Ciemnobrunatna warstwa kulturowa, któ.ra występowała pod 20 om 

wapetwą ziemi ornej była bardzo znlazozona. Średnio, miąższość jej 
wynosiła 5 - 1 0  om, miejscami tylko dochodziła do 40 cm, w innych 
partiach nie było jej zupełnie. Podobnie znlezozone były obiekty 
oaady: jamy 1 paleniska. Odsłonięto loh 7 - 5  j*m 1 ? paleniska. 
Jamy o średnicy ok.120 - 140 cm 1 głębokośoi ok.40 cm wypełnione


