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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.
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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.

