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Okres wpływów rzym skich
Ar basy, gm. Drohiczyn woj. białostockie SL DC patrz okres latedsld 
Ar basy, gro. Drohiczyn woj. białostockie Sl. 14 patrz okresy brązu
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Badania prowadzili mgr Ryszard Nagli к i mgr Tomasz Wicbman. Finansował Konser
wator Zabytków Archeologicznych woj. krakowskiego. Pierwszy sezon badań. Osada 
kultury przeworskiej z późnego okresu lateńskiego, wczesnego i późnego okresu 
wpływów czymś kich, kultury hityckiej z epoki fcrązu i okresu halsztacki ego oraz ilady 
osadnictwa z późnego Średniowiecza i okresu nowożytnego.

Stanowisko położone jest na lewobrzeżnej terasie nadzalewowej Szreniawy, na południowym stoku 
niewielkiego cypla. Obejmuje ono obszar około 1,5 ha.

Wykonano dwa wykopy sondażowe o powierzchni 10 m2 każdy. Osiągnięto głębokość 250 cm. Odsłonięto 
nawarstwienia o  znacznej miąższości związane z kulturą przeworską (głęb. od 20 do 110 ero) Î kultisą łużycką 
(g łfb  od 110 do 235 cm).

W wykopie I odkryto pięć jam o nie ustalonej funkcji. Posiadały one owalne lub nieregularne zarysy. Ich 
średnice nie przekraczały 100 cni, в głębokość wynosiła od 60 do 110 cm. W dwóch z nich natrafiono na pojedyncze 
jam y poshipowe. W wypeloiskach omawianych obiektów wystąpił liczny material ceramiczny charakterystyczny 
dla kultury przeworskiej.

W wykopie II uchwycono fragment obiektu (ok. 3,5 m2) z widocznymi warstewkami przepalonej polepy 
i gliny oraz zwęglorego ckewno. W wypełaisku obiektu znajdowały się liczne koici zwierzęce i ceramika z wczes
nego okresu wpływów rzymskich, w tym fragment niewielkiego, brunatnoczarnego naczynia złożonego z dwóch, 
prawdopodobnie jednakowej wielkoici (średn. wylewu 7,5 cm), naczyń miseczkowatych połączonych idankomi 
j wspólnym dnem. Należy ooo do grupy cienkościennych, ręcznie lepionych naczyi o  silnie wygładzonej, liniącej 
powierzchni.

W wykopach I i II odkryto ponadto kilka jam posłupowych o  średnicach od 20 do 30 cm.
W trakcie badań znaleziono łącznie kilkanaście wyrobów krzemiennych, kilka tysięcy fragmentów naczyi 

glinianych, dwa drobne fragm. przedmiotów żelaznych, jedną ozdobę brązową (okr. halsztacki ?), trzy drobne 
fragmenty szkła (okr wpływów rzymskich 7) oraz szeląg litewski Jana Kazimierza z 1664 г (mennica wileńska).

Badania będą kontynuowane.

I  Brzezie, gm. Pleszew woj. kaliskie St. 29 patrz okres halsztacki

Ciebtowłce Duże, gm. Tomaszów 
Maz., woj. piotrkowskie,
SL t ,  AZP 72-58_________________

Muzeum w Tomaszowie Moz.

Badania prowadził mgr Janusz Karolczyk. Finansował WKZ w Piotrkowie Tryb. 
Szósty sezon badań Cmentarzysko kultury przeworskiej z okresu rzymskiego.

Badania prowadzono w północnej i zachodniej częid  stanowiska. Przebadano obszar o powierzchni 150 m5, 
na którym wyekspłorowano5 grobów, w tym 2 zawierające popielnice. Wyposażenie grobów było ubogie, głównie 
ceramika, z niewielką ilością przedmiotów metalowych zachowanych fragmentarycznie. Nie pozwoliło to na 
dokładniejsze określenie chronologii obiektów. Również materiał luioy nie dostarczył interesującego materiału 
zabytkowego Najciekawszy był &6b 139, popielnicowy, zawierający sprzączkę żelazną, okude żelazne, fragment 
fibuli brązowej, przęitik, igłę. stopione szkło i fragment szpili kotóanej,

Materiały znajdują się w Muzeum w Tomaszowie Moz.
Badania powinny być kontynuowane.

Cząstków Polaki, gm. Czosnów, 
woj. warszawskie,
AZP 53-64/4«

Badania prowadziła mgr Maria Kulisiewicz-Kubiełas. Finansował Konserwator Zabyt
ków m. sL Warszawy. Drugi sezon badań. Cmentarzysko kultury przeworskiej z okresu 
wpływów rzymskich.

PP Pracownie Konserwacji Zabytków Pra
cownia Archeologiczne- Konserwatorska 
Oddział w Warszawie

Badania koncentrowały się w północno-zachodniej i irodktwej partii cmentarzyska. Przebadano obszar ok. 
300 m1, na którym odkryto 21 pochówków, Wśród nich zarejestrowano: 3 groby jamowe, 12 grobów popielnicow-


