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układów znajdowały się pod brukiem zasadniczego założenia kamienne
go·

W trakcie badań odkryto 114 grobów, z czego około 2/3 to gro
by kultury przeworskiej. Precyzyjne określenie przynależności niektó
rych grobów było trudne gdyż stwierdzono w nich tylko pojedyncze 
ułamki lub przepalone szczątki kostne.

Wśród zabytków kultury łużyckiej znaleziono 1 zapinkę brązową 
typu Certosa, 9 szpil /4 żelazne, 4 brązowe, 1 bimetaliczna/, 2 noże 
żelazne oraz 4 koliste sprzączki do pasa.

Wśród grobów kultury przeworskiej dominowały groby jamowe 
i  odkryto tylko 8 grobów popielnicowych. Ogólnie można Btwierdzió, 
że groby kultury przeworskiej odznaczały się ubogim wyposażeniem. 
Wśród odkrytych zabytków jest 5 grotów /4 liściowate i 1 z zad z io r»- ' 
mi/, 6 noży /1 sierpikowaty/, 1 prostokątna sprzączka do pasa oraz 
tylko kilka zapinek i ich fragmentów, w tym 3 zapinki żelazne z grze
bykiem na główce, 1 fragment zapinki VI grupy oraz 1 fragment za
pinki brązowej z wysoką pochewką. Pozwala to przesunąć okres użytko
wania do młodszego okresu rzymskiego. Badania cmentarzyska kultury 
przeworskiej wraz z sanktuarium będą kontynuowane aż do całkowitego 
zbadania.

Materiały z badań znajdują się w Katedrze Archeologii UAM.

Muzeum Starożytnego 
Hutnictwa Mazowieckiego 
w Pruszkowie

Badania prowadzili: mgr Dorota Rudnicka 
i mgr Stefan Woyda. Finansowało Muzeum 
w Pruszkowie i Stołeczna Pracownia Doku
mentacji Dóbr Kultury. Piąty sezon badań.
Osada kultury łużyckiej, osada produkcyjna 
pó żno lateńsko-r zym ska.

Zbadano obszar 1322 m2, odkrywając 504 obiekty.

Wśród nich 114 to jamy kultury łużyckiej z epoki brązu z nie
liczną ceramiką.

Pozostałe 390 wiążemy z osadą produkcyjną późnolateńsko- 
rzymską /trwającą do połowy III w .n .e ,/ . Wśród nich było m .in .
169 pieców hutniczych, 4 półziemianki, 1 jama magazynowa ze 
zbożem.

Badania będą kontynuowane.
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