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S P R O S T O W A N I A

FALENTY, po«. Pruszków Państwowe Muzeum Aroheologlczne
w Warszawie

Sprawozdanie z badań wstępnych stanowiska 
hutniczego /1967/*^

Stanowisko hutnioze w Falentach pod Warszawą /powiat Pia- 
aeozno/ było badane w dniach 23>X.-4.XI.19£7 r. pod kierowniotwem
dr Aliny Kietllńsklej z funduszów Państwowego Muzeum Archeologloz-

onego w Warszawie. Były to badania wstępne na obszarze 25 m . Sta
nowisko w Falentach zostało odkryte przypadkowo w ozaeie robót 
ziemnych na terenie Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych. 
Pierwsze badąnia ratownicze przeprowadził konserwator zabytków 
archeologloznych woj. warszawskiego mgr Stefan Woyda, stwierdza- 
Jąo istnienie piecowlsk wzdłuż rowu o długośol 80 m. Teren, na 
którym występowały pieeowlska obejmuje parę hektarów. Stanowisko 
można datować na okree pćinolateński.

Na zbadanym odoinku pod warstwą wepćłozeanego gruzu występo
wała ciemnoszara ziemia do głębokoóoi ok. 1 m. Odkryto ogółem 7 
dymarek, z których 3 zabrano w całości do Państwowego Muzum Arche
ologicznego, dwie zbadano częśolowo, gdyż tkwiły w ścianach wyko
pu, dwie zaś - dość zniszczone - zbadano całkowloie. Pod klocami 
żużla /często rozbitego/ o wysokośoi ok. 40 cm znajdowały płytkie

patrz: wetęp do Informatora



Jamy s wyraźną zawartością węgla. W żużlu a także w jednej s jam 
snaleslono fragmenty oeramlki póinolateóekleJ. Ma powieraobnl 
plaoa 3 zachowały aię szosątkl przepalonaJ gliny.

Poza kośómi znaleziono tu wyłąoznle fragmenty oeramlki. Bli
żej powierzohnl aporadyoznie występowały fragmenty wozeanośred- 
niowieozna. W oałym wykopie znajdowano fragmenty oeramlki póśno- 
lateńsklej z pogrubionymi 1 faoetowanyml krawędziami, chropowaoo- 
naj 1 znacznie rzadziej - gładkiej jasnej 1 ozernlonej.

KOMIS - /badania 1967/

Sprawozdania samleazozone w Informatorze Arobaologloznym 
1967 r. na atr. 163, 164 powinno byó uzupełnione następująeyml 
InforméeJamii

Praoe wykopaliskowe zostały przeprowadzone w llpcu 1967 r. 
przez Ekspedycję Wykopaliskową Zakładu Arobeologll Wielkopolski 
i Pomorza IHKM PAM w Poznaniu ze środków epecjalnyoh na zleoania 
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Koninie pod kierownlotwem 
dr K. Dąbrowskiego. Teket jak wyżej znaleźć się wlnleń na atr.
163 Informatora po wierszu 5 od góry.

Ma atr. 164, po wierszu 12 od góry, należy umieścić zdanie 
uzupełniająoei

. - Badania w rejonie kościoła św. Bartłomieja odsłoniły jedy
nie nikłe ślady oaadnlotwa z IIII/IIV w.

SANDOMIERZ - Krakówka /badania 1967/

W Informatorze Archeologicznym 1967 r. badania prowadzone


