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DANKÓW, st. 5, 
gm. Lipie,
woj. częstochowskie,
AZP 83-45/2

3ĄBEK, st. 3,
;m. Stupsk,
voj. ciechanowskie,
\ZP 40-60/5

osada kultury łużyckiej (epoka brązu)
osada kultury przeworskiej (okres wpływów rzymskich)

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez prof. dr. hab. Marka Gedla 
(Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego). Finansowane przez Uniwersytet Jagiel
loński i PSOZ w Krakowie. Trzeci sezon badań. Stanowisko położone jest na wysuniętym 
w dolinę zalewową rzeki Liswarty cyplu, objętym dziką eksploatacją piasku. Interwencje po
dejmowano w 1993 i 1995 r. W sezonie 1996 przebadano powierzchnię 0,8 ara na obrze
żach wyrobisk.

Ogółem odsłonięto 21 obiektów — jam i palenisk z epoki brązu i okresu wpływów rzym
skich. Nieliczny materia! ceramiczny znajdowany w paleniskach i w ich pobliżu nie upraw
nia do ich zdecydowanego datowania — najprawdopodobniej paleniska pochodzą z okresu 
wpływów rzymskich. W jednym z palenisk (ob. 17) znaleziono ułamki naczyń glinianych ty
powych dla kultury przeworskiej z fazy B2/ C 1 .

Materiały przechowywane są w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, do
kumentacja w PSOZ w Częstochowie. Wyniki badań zostaną opublikowane w wydawnic
twie „Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych”.

Badania powinny być kontynuowane w wypadku dalszej eksploatacji piasku.

Ш Я  
DĄBEK, st. 6, 
gm. Słupsk, 
woj. ciechanowskie, 
AZP 40-60/29

cmentarzysko ciałopalne kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski — star
szy okres wpływów rzymskich, fazy Α,-Β^

cmentarzysko kultury wielbarskiej (młodszy okres wpływów rzymskich, faza C,)
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 20 sierpnia do 2 wrześ

nia przez mgr. mgr. Andrzeja Grzymkowskiego i Marka Piotrowskiego (Muzeum Ziemi Zaw- 
krzeńskiej w Mławie). Finansowane przez PSOZ. Trzeci sezon badań. Przebadano powierzch
nię 3,5 ara.

Odkryto ogółem 16 obiektów, z których 7 zasługuje na uwagę, pozostałe bowiem były 
zniszczone przez orkę traktorową. Obiekt 16/75 to grób szkieletowy usytuowany wzdłuż linii 
wschód-zachód, z głową skierowaną na wschód. Jama grobowa obudowana była dużymi ka
mieniami, szkielet był źle zachowany. Brak wyposażenia nie pozwala jednoznacznie wydato- 
wać tego obiektu, choć zapewne związany jest on z kulturą wielbarską. Najlepiej wyposażony 
był grób 8/67 — ciałopalny, popielnicowy. W popielnicy znaleziono gliniany przęślik i żelazny 
klucz. Nad popielnicą spoczywały resztki innego naczynia, wśród których znaleziono: przę
ślik gliniany, żelazną szpilę haczykowatą, igłę żelazną, okucie szkatułki, fragmenty stopionego 
brązu i dwóch przepalonych szklanych paciorków (faza B2i). W  innych grobach znaleziono 
kilka fragmentów zapinek brązowych i żelaznych.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie. 
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Mławskiej Kronice Archeologiczno-Numizmatycznej”.

Badania będą kontynuowane.

cmentarzysko ciałopalne kultury przeworskiej (starszy okres wpływów rzymskich, 
fazy B /B 2 i B2)

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 18 do 29 listopada 
przez mgr. mgr. Andrzeja Grzymkowskiego i Marka Piotrowskiego (Muzeum Ziemi Zawkrzeń
skiej w Mławie). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 
3 arów.

Odkryto 17 obiektów, w tym 15 pochówków. Cztery z nich nie zawierały materiału zaby
tkowego, a cztery zawierały go w śladowych ilościach. Dwa groby były pochówkami ciałopal
nymi popielnicowymi, obsypanymi stosem, pozostałe to groby ciałopalne jamowe (w tym 2 
czyste). W  grobie nr 13 znaleziono 2 zapinki brązowe i fragment brązowej bransolety, w gro
bie nr 12 — 5 glinianych naczyń i owalną sprzączkę żelazną, w grobie jamowym nr 4 — frag
menty trzech naczyń i przęślik gliniany. Wśród ceramiki było kilka fragmentów naczyń zdo
bionych ornamentyką meandrową.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie. 
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Mławskiej Kronice Archeologiczno-Numizmatycznej".

Badania będą kontynuowane.
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