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Materiały znajdują sią w PAK PAŁ û / K i r n m «
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pp Pracowni» Konserwacji Zabytków

Stanowisko 4

Pracownia Archeologiczno-Konservatorнка
Odd zlat w Warszawie
Badaniami klarowała ®gr »larla Kulisiewicz-Kubielas, Fi
nansował Konserwator Zabytków я, at* W a r n вwy, Pierwszy
sezon badad* Osada kultury- łużyckiej z okreau hals*tackiego.

Stanowisko ujawniona zostało podczas badart powierzchniowych przeprowadzonych w 1976 r. w
czasie realizacji ΛΖΡ tematu» “Mapa archeologiczna tfarsrawy".
Osada usytuowana jest na prawobrzeżnej terasie Wisty, w odległości ok, 4ÛÛ n na wschód od rzeki,
300 a na zachód od zabudowali miejscowości Julianów 1 ok-. 300 m na południe od stanowiska 3. Zajmuje
piaszczysta wzniesienie. Wykopy wytyczone były w północno-wschodniej części wydmy. Przebadano ob
szar 230 o2 1 wyeksplorowano 23 obiektów - jamy zasobowe-odpadowe. Większość obiektów zalegała bar
dzo płytko na głębokości od 20 do 3S cm. Zarysy jam w rzutach, poziomych, byty w przybliżeniu owalne
lub okrągłe, w profilach zaś nleckowate* Fypelalska w postaci bronatnoszarej, szarej 1 czarnej zie
mi miały zróżnicowaną miąższość - od kilkunastu do '70 cm ± zawierały dośó liczne ułamki ceramiki,
półwytwory krzemienne, a takie bryłki polepy, kości zwierzęce 1 węgielki drzewne.
Na podstawie wstępnej analizy materiału ceramicznego badane stanowisko należy określić jako osadą
kultury łużyckiej t okresu halsztackiego.
Materiały znajdują sią w p a k PKS O/Narszawa,
Badania,nie będą kontynuowane.
NABSZAHA-JULIANÓtf
Stanowisko 11

PP Pracownie Konserwacji zabytków
Pracownie Archeologiczno-Konserwatorska
Oddział w Warszawie
Badaniami kierowała mgr Karla Kulisiewicz-BihtelnB. Finan
sował Konserwator lahytków m.st, Warszawy, Pierwszy se
zon badart. Osada kultury łużyckiej % okresu halsztackiego.

Badane stanowisko odkryta zostało w 1976 г . w czasie wykonywania AZf' tm&atu "Mapa archeolo
giczna warszawy".
Osada znajduje sią w południowo-zachodniej partii piaszczystego wzniesienia, na prawobrzeżnej, nad za
lewowej terasie Wisły, w с ległoścl Ok. 15Û m na zachód od zafiudowart miejscowości óullanów oraz ok,
200 a na południowy-zachód od stanowiska 3. Wzniesienie to zostało w znacznym stopniu zniszczone
2
przez lokalizację tam ogródków działkowych. Odsłonięto powierzchnią 57(3 m . odkryto 1 wyaksplorowano 26 obiektów, są to jamy o charakterze gospodarczym, zarysy w planacli w przybliżeniu owalne w pro
filach nleckowate, o wypeiniskacb. brunatnych, szarych lub czarnych. Z obiektów; 1 warstwy kulturowej
pozyskano ïmî* ilości materiału zabytkowego» ułamki ceramiki, grudki polepy, kości zwierzęce, wę
gielki dr*, i* a takie półwytwory s krzemienia* Fragmenty- ceramiki pochodzą z naczyrt o chropowalo
nych 1 zagładzonych powierzchniach, zdobionych dziurkami podkrawednyml, rzadziej listwami plastycz
nymi z odciskami palcowymi, z garnków jajowatych, mis oraz talerzy.
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Chronologia osady została ustalona na podstawi« materiału ceramicznego, na okres halsztacki kultu
ry łużyckiej.
Materiały znajdują się w PAK PP FKZ O/Warszawa.
Badania zakończonowa cr ock
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Uniwersytet Łódzki
Katedra Archeologii

Stanowisko 1
Badania prowadził tagr Jacek Błaszczyk. Finansował nkz
w Sieradza. Siódmy sezon badań. Cmentarzysko kultury łu
życkiej z okresu halsztackiego С tD, osada Kultury pomorskitj z wczesnego okresu lateńskiego, osada kultury prze
worskiej x okresu rzymskiego, osada wczesnośredniowieczna.
zbadano obszar o pow. 800 a 2. Odkryto 4 groby kultury łuiycfciej % okresu halsztackiego, G jam
kultury pomorskiej z wczesnego okresu lateńskiego, 3 chaty, piec 1 1 jamę Kultury przeworskiej * ok·*
resu rzymskiego, Л chaty, 4 jamy 1 2 paleniska wczesnośradnteirlecane.
Groby kultury łużyckiej były bardzo źle zachowane. Posiadały Cne bruki kamienne, pod którymi
znajdowały się ułamki popielnic, fragmenty przystaw« oraz przepalone kości ludzkie.
Jamy kultury pomorskiej miały owalne kształty, a wymiary ich nie przekraczały 100 x 7(1 cm.
Wypełń lako jam stanowiła brązowo szara ziemia, ułamki ceramiki oraz drobne fragmenty kości zwierzę
cych. Na szczególną uwagę zasługują jamy oznaczone nr 14 i 23. V jamie 14 znaleziono kubek·, dość
duże fragmenty kilku mis, fragment naczynia wazowatego, duży fr* naczynia zasobowego*
W jamie 23 natrafiono na szkielet psa, fragmenty kości innych, zwierząt oraz dość liczne ułamki' ce
ramiki w tym duży fragment naczynia o baniastym brzuScn £ chropowatej powierzchni:.
wśród obiektów kultury przeworskiej na osobne omówienie zasługuje chałupa oznaczona nr 22 t
piec nr 2.
Chałupa miała kształt zbliżony do kwadratu o wymiarach ok. 4,6 ж 4,6 m* Przekątne zwrócone były v
kierunkach H-S i N-E*. W południowym narożniku chaty znajdowało się palea£*fe> zbudowane z dość dużych
kamieni polnych, ttypełnlsko chaty stanowiła ciemna brunatna ziemia, której barwa przy palenisku prze
chodziła w kolor czarny. Grubość warstwy stanowiącej wypełńloko obiektu sięgała do 7Û cm. Ν' chacie
znaleziono dwa niemal całe naczynia wazowata, liczne ułamki grubość lennych naczyń zasobowych, kości
zwierzęce. Pleci nr 2 miał średnicę ok. 2,0 m. Na obwodzie znajdowały alę duże Kamienie. Wewnątrz pod
ok. 20 cm warstwą polepy, w której występowały węgle drzewne znajdowała się warstwa, szarej gliny o
grubości dochodzącej do 15 cun. Niżej znajdowała się 20-25 cm warstwa pomarańczowo-czerwonego piasku
/zabarwienie to powstało zapewne w wyniku działania wysokiej temperatury/. Fisc ten zapewne fiłuiył
do wypału wapna, jednakże bez wyników analiz próbek pobranych z pieca trudno w* chwili obecnej jedno
znacznie określić jego funkcję.
wśród 6 obiektów wczesnośredniowiecznych najokazalej prezentowała się сba ta oznaczona nr 16.
obiekt ten miał ksstałt owalny. Dłuższa oś /na kierunku łr-Е/ sięgała 7 «, krótsza,siała ok. 3,3 щ.
w części wschodniej chaty znajdowała się palenisko zbudowane z kamieni polnych, wypełnisko chaty sta
nowiła tłusta prawie czarna ziemia, v której znajdowano liczne fragmenty cer arniki £ kości zwierzęce.
Materiały i dokumentacja z badań znajdują etę w Katedrze Archeologii- Uniwersytetu Łódzkiego,
badania będą kontynuowane.

