Agnieszka Kruk,Maria
Kulisiewicz-Kubielas
Warszawa - Zbytki. Kanał - Nowe
Ujście
Informator Archeologiczny : badania 16, 172-173

1982

172

Badania zostały wznowione na skutek doniesień o
niszczeniu cmentarzyska. Znajduje się ono na wydmie piasz
czystej powstałej przy ujściu Tuchełki do Bugu i niemal w
całości zabudowanej. Według informacji uzyskanej przez
KZA, w czasie robót ziemnych przy podsypywaniu wałów prze
ciwpowodziowych znajdowane były resztki grobów ciałopalnych.
W czasie penetracji terenowej dokonanej przed pod
jęciem badań stwierdzono niemal całkowite zniszczenie war
stwy kulturowej w południowej i wschodniej części wydmy.
Badaniami objęto więc północno-zachodni jej skrawek 1 przy
nawiązaniu do siatki arowej założonej w 1959 r. zbadano
dalsze 2,5 ara cmentarzyska. Uchwycono zachodni jego kra
niec uzyskując 8 pochówków ciałoplanych, niemal całkowicie
zniszczonych z drobnymi ułamkami naczyń oraz fragmentami
zniszczonych, przepalonych wtórnie przedmiotów z gliny,
brązu i żelaza /fragmenty przęślika, zapinki z brązu i szpi
li żelaznej/. Poza zasięgiem cmentarzyska, na głębokości
60 cm poniżej powierzchni odsłonięto ponadto rozległą jamę,
w której znaleziono szkielet dużego zwierzęcia /łoś?, tur?/.
Górna część szkieletu, z czaszką /obcięte poroże/, kręgosłu
pem i żebrami, zakopana w porządku anatomicznym, natomiast
kości długie, kości łopatki i mo3tku były wbite pionowo w
dno jamy. Na krańcach jamy odsłonięto rozległe ślady pale
nisk. Szkielet zostanie oddany do badań specjalistycznych.
Materiały zabytkowe przekazano Muzeum w Ostrołęce.
Wobec całkowitego zniszczenia stanowiska badania
nie będą kontynuowane.
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Stanowisko położone jnst w obrębie Wielkiej War
szawy, na teYenie dzielnicy Praga Południowa, w miejscowoś
ci Zbytki. Zajmuje południowo-wschodni stok wzniesienia na
II tarasie .Wiały, przy Kanale Nowe Ujście.
Pracami objęto obszar intensywnego występowania materiału
zabytkowego na powierzchni stanowiska. Przebadano powierzch
nię 600 m? odkrywając 1 3 obiektów.
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Do najciekawszych odkryć należy obiekt nr 5 .
Tworzył2on w rzucie poziomym nieregularny owal o powierzch
ni 56 m . V/ rzucie pionowym nieckowaty: w części południo
wej o miąższości 1 ш, natomiast w części północnej niere
gularny o miąższości ok. 60 cm. Wypełnisko tworzyła czarna
i ciemnobrunatna ziemia nasycona węglami drzewnymisopel
kami żużla podymarkowego oraz licznymi grudkami polepy.
Z tego obiektu pochodziły również znaczne ilości ułamków
ceramiki, kości zwierzęcych, kilka przęślików glinianych
i brązowa igła.
Odkryto ponadto ślady dwóch pieców, służące praw
dopodobnie do wypału ceramiki. Wypełniska ich stanowiła po
marańczowa, przepalana glina przemieszana z brązową i oliw
kową gliną oraz z ułamkami ceramiki. Pozostałe obiekty to
Jamy o wypełniaku ciemnoszarej i szarej ziemi z niewielką
ilością fragmentów ceramiki.
Materiał zabytkowy zebrany w trakcie eksploracji
obiektów to głównie ceramika pochodząca z 'ferubościennych,
chropowatych naczyń jajowatych i baniastych. Poza tym wy
stąpiły ułamki naczyń cienkościennych, o gładkich wyświe
conych powierzchniach.
Ka podstawie znalezionego materiału zabytkowego stanowisko
przy Kanale Nowe Ujście ogólnie należy datować na wczesny
okres wpływów rzymskich.
Materiały znajdują się w PAK PP PKZ Oddział War
szawa.
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