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Materiał i dokumentacja z badań znajdują się w Służbie Ochrony Zabytków 
Województwa Mazowieckiego, Delegatura w Ciechanowie.

Badania będą kontynuowane.

•	 ślady osadnictwa neolitycznego
osada kultury łużyckiej (III-V okres epoki brązu)•	
osada kultury łużyckiej ze schyłku wczesnej epoki żelaza (Ha D)•	
ślady osadnictwa kultury przeworskiej (młodszy okres rzymski – okres •	
wędrówek ludów)
ślady osadnictwa z okresy późnego średniowiecz i nowożytności•	

Ratownicze badania wykopaliskowe prowadziła Fundacja Badań Archeolo-
gicznych im. prof. Konrada Jażdżewskiego w Łodzi. Finansowane przez Agen-
cję Budowy i Eksploatacji Autostrad. Pracami terenowymi na st. 6 kierowała dr 
Lubomira Tyszler. Badania trwały od 14 czerwca do 13 października i objęły 
obszar 1,95 ha. Prace na st. 7 prowadził dr M. Olędzki. Badania prowadzono od 
10 lipca do 25 sierpnia na obszarze 1 ha.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Raporcie 2000”, s. 109-121.

patrz: wczesne średniowiecze

patrz: nowożytność

•	 ślady z wczesnej epoki brązu
ślady osadnictwa ludności kultury łużyckiej•	
ślady osadnictwa ludności kultury przeworskiej•	
ślad osadnictwa z okresu nowożytnego•	

Ratownicze badania wykopaliskowe zostały przeprowadzone od l do 15 
czerwca 2000 r. Badania pod kierownictwem dr. hab. L. Czerniaka prowadzili 
mgr R. Kirkowski, mgr L. Guśniowska (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 
Oddział w Poznaniu, Zespół ds. Ratownictwa Archeologicznego). Finansowane 
przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad w Warszawie. Pierwszy i ostat-
ni sezon badań.

Stanowisko jest położone na łagodnym stoku w pobliżu krawędzi doliny 
niewielkiego cieku, na glebach bielicowych o podłożu piaszczystym.

Stanowisko zostało odkryte w efekcie penetracji powierzchniowych i ba-
dań sondażowych prowadzonych na trasie planowanej budowy autostrady A2 
w kwietniu 1999 r. przez Centrum Badań Archeologicznych Fundacji Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odkryto ówcześnie, bliżej nieokre-
ślone ślady osadnictwa kultury łużyckiej i materiały nowożytne, których zasięg 
określono na 10 arów. Informacje te stały się podstawą zakwalifikowania stano-
wiska do wyprzedzających badań wykopaliskowych. 

Badaniami objęto obszar 11 arów. Po zdjęciu humusu za pomocą spychacza 
oczyszczono całą powierzchnię stanowiska. Pod humusem występowała ska-
ła macierzysta – piasek. W obrębie zbadanej powierzchni zarejestrowano 10 
obiektów archeologicznych (w tym 8 nieokreślonych bliżej jam gospodarczych 
i 2 dołki posłupowe), 37 fragmentów ceramiki.

Wspomniane obiekty i materiały można podzielić na 4 odrębne fazy 
osadnicze:

1) wczesny okres epoki brązu – fragment ceramiki,
2) kultura łużycka – 11 fragment ceramiki,
3) kultura przeworska – obiekt, 10 fragmentów ceramiki,

KOWALEWICE, st. 6-7, gm. 
Parzęczew, woj. łódzkie
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4) nowożytność – 4 fragmenty ceramiki.
Z ogólnej analizy materiału ruchomego wynika, że stanowisko zostało nie-

mal całkowicie zniszczone przez współczesną orkę oraz siły natury działające 
wyjątkowo silnie ze względu na piaszczyste podłoże. Świadczą o tym niewielkie 
głębokości jam i silne zbielicowanie ich wypełnisk oraz niewielka liczba i znacz-
ne rozdrobnienie ceramiki.

Dokumentacja i materiały zabytkowe są przechowywane w Zespole ds. Ra-
townictwa Archeologicznego, IAiE PAN, Oddział w Poznaniu.

Badania zakończono.

•	 ślad osadnictwa neolitycznego
cmentarzysko ciałopalno-szkieletowe kultury łużyckiej z III-V okresu •	
epoki brązu i wczesnej epoki żelaza

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone od 8 do 31 sierpnia 
pod kierunkiem Kazimierza Reguły (autor sprawozdania, Muzeum Żup Kra-
kowskich Wieliczka). Finansowane przez Muzeum Żup Krakowskich Wielicz-
ka. Trzeci sezon badań. Przebadano powierzchnię 250 m².

Badania były skoncentrowane w zachodniej partii cmentarzyska, która leży 
najbliżej strefy przebiegu przyszłej autostrady A4.

Podczas tegorocznej akcji wykopaliskowej dokonano odkrycia 19 grobów, 
obiektu mieszkalnego, półziemiankowego, 2 jam kulturowych oraz 4 skupisk 
węgli drzewnych. Obiekty grobowe – ponumerowane od 43 do 61. Wśród ww. 
9 pochówków to groby jamowe, popielnicowe (groby nr 43, 44, 46, 48, 50-54), 
9 pochówków to groby jamowe, bezpopielnicowe (groby nr 45, 47, 55-61) i po-
chówek to zniszczony w wyniku orki grób nr 49. Większość grobów jest dato-
wana na III okres epoki brązu (groby nr 43, 44, 46, 49, 51, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 
61). Z IV okresem należy łączyć groby nr 45,48, 50 i 53, zaś z IV lub V okresem 
brązu groby nr 47,55i 57.

Typowo osadowy charakter mają natomiast obiekt mieszkalny, półzie-
miankowy (obiekt 49), 2 jamy gospodarcze (obiekty 48 i 50), palenisko otwarte 
(skupisko węgła drzewnego 6), chronologicznie powiązane z III okresem epoki 
brązu, a także drugie palenisko otwarte (skupisko węgła drzewnego 15) z okre-
su wczesnośredniowiecznego. Pozostałe 2 skupiska węgli drzewnych nr 9 i nr 
10 należałoby zakwalifikować raczej do obiektów grobowych, ze względu na 
występowanie w ich wypełniskach obok węgli drzewnych również kawałków 
naczyń i przepalonych kości ludzkich (śladowe ilości).

Materiał zabytkowy pochodzący z obiektów grobowych i osadowych to 
głównie naczynia całe i w kawałkach, przedmioty z brązu w postaci fragmentów 
szpil, bransolet, małego naczyńka i innych stopionych w ogniu ozdób, przepa-
lone kości ludzkie itp. Ponadto na obszarze odcinka 118 znaleziono małą gła-
dzoną siekierkę kamienną o neolitycznym rodowodzie i fragment stopionego 
przedmiotu z brązu. Z odcinków nr 119, 125, 130, 132-134 z warstwy podglebia 
zebrano natomiast pokaźną liczbę fragmentów ceramiki z naczyń i sporą ilość 
przepalonych kości ludzkich, które pochodzą ze zniszczonych, w wyniku głębo-
kiej orki, grobów kultury łużyckiej.

Materiał i dokumentacja z badań znajdują się w Muzeum Żup Krakowskich 
Wieliczka.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Studiach i Materiałach do Dziejów 
Żup Solnych w Polsce”, t 22.

Badania wykopaliskowe na ww. stanowisku będą kontynuowane w roku 
przyszłym.

patrz: neolit
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