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tZDEBNO KOŚCIELNE, 
gm.Grodzisk Mazowiecki 
woj. warszawskie

Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej
Samodzielne Stanowisko d/a 
Stosowania Metod Geofizycz
nych

Badania prowadzili dr Jacek Przeniosło, mgr lnż. Aleksan
der Jagodziński, mgr Iwona Modrzewska-Marciniak, 
mgr Tomasz Herbich, mgr Krzysztof Misiewicz /autor 
komunikatu/. Finansowała Katedra Archeologii P radzie
jowej i Wczesnośredniowiecznej UW. Osada i cmentarzys
ko z epoki żelaza.

Badania archeologiczno-geofizyczne przeprowadzono na terenie o sa 
dy z epoki żelaza, przy pomocy "wykrywacza m etali", dzięki któremu moż
na było określić miejsca zalegania obiektów archeologicznych.

Przebadano 140 arów , na których określono m iejsca występowania 
skupisk polepy, palenisk 1 innego rodzaju obiektów związanych z badaną 
osadą. Udało się określić granicę zasięgu osady i poza terenem eksplo
racji archeołogicznej zlokalizować obiekty związane z cmentarzyskiem 
występującym na północny-zachód od osady.

IZBICKO; 
woj. opolskie

patrz
wczesne średniowiecze

JASTRZĘBN1KI, gm.Blizanów 
woj. kaliskie 
Stanowisko "Modła"

Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej Ekspedycja 
Wykopaliskowa w Kaliszu

Badania prowadził mgr Tadeusz Baranowski, uczestni
czył mgr Edward Pudełko /Muzeum Ziemi K alisk ie j/. 
Finansował 1HKM PAN. Trzeci sezon badań. Osada 
z okresu późnolateńskiego 1 wpływów rzymskich.
Siady osadnictwa z wczesnej epoki żelaza oraz w czes
nego średniowiecza. Pojedyńcze znaleziska narzędzi 
krzemiennych.

Osada leży na skarpie wschodniego brzegu doliny Prosny, na te 
renie ptaśnicy. Różnica poziomów między podnóżem, a krawędzią wy
nosi około 18 m.
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Zbadano 90 m2, natrafiając, jak w roku ubiegłym, na warstwę 
osadniczą z późnego okresu lateńskiego i okresu wpływów rzymskich. 
Ciemnoszaro-brązowa warstwa zalegała tuż pod ziemią orną. M iąż
szość wynosiła 40-50 cm. W warstwie odkryto fragmenty naczyń g l i
nianych, polepy i kości, kilka fragmentów przedmiotów żelaznych, kh- 
mień Żarnowy z rozcieraczem , przęślik gliniany 1 osełkę z piaskowca. 
Odsłonięty został także nieregularny bruk kamienny, palenisko oraz 
kilka skupisk kamieni. Przy jednym z nich, pod kamieniem dużej wiel
kości, znajdowało się miniaturowe naczyńko gliniane.

Na samam skraju skarpy obrywy piaśnicy zniszczyły połowę pie
ca /zapewne garncarskiego/, analogicznego do zbadanego w roku 1975. 
Pozostałości pieca znajdowały się  pod warstwą późnolateńską, lecz 
materiał zabytkowy wypełniska, jak można sądzić ze wstępnej analizy, 
nie odbiega od zawartości warstwy. Zachowana część pieca miała wy
miary około 3 x 1,8 m i m iąższość wypełniska około 1,5 m. Konstruk
cję dna pieca stanowiły kamienie oblepiane gliną, a także zapewne bel
ki drewniane. Piec przykrywała przypuszczalnie kopułka - w wypełnis- 
ku znajdowała się ogromna ilość dużych brył polepy o trójkątnym p rze
kroju. Nie natrafiono na fragmenty rusztu. Wschodnią granicę wypeł
niska stanowiły trzy , regularnie rozmieszczone, kamienie dużej wiel
kości. W wypelniaku odkryto dużą ilość  fragmentów naczyń glinianych, 
w tym w odróżnieniu od znaleziska z 1975 r .  także fragmenty ceramiki 
cienkościennej o czarnej barwie.

W innej części wykopu odkryto szpilę brązową z łabędzią szyjką, 
rozklepaną i zwiniętą w uszko główką. W górnej partii warstwy natra
fiono na dobrze zachowane, bogato ornamentowane naczynie wczesno
średniowieczne i żelazny bełt kuszy. Sporadycznie występowały drobne 
narzędzia krzemienne /n eolit?/.

Zabytki znajdują się  w Ekspedycji Wykopaliskowej 1HKM PAN w 
K aliszu.

KAMIEŃCZYK, gm.Wyszków Państwowe Muzeum
woj. ostrołęckie Archeologiczne
Stanowisko 1 w Warszawie

Badania prowadziły dr T eresa  Dąbrowska i mgr Anna 
Pozarzycka przy współpracy dr T eresy  Liany. Trzeci 
sezon badań. Cmentarzysko kultury przeworskiej z 
młodszej przedrzymsklej epoki żelaza i wczesnego ok
resu wpływów rzymskich.

Badano wschodnią część cmentarzyska. Przekopano 10 arów, od
słaniając 110 grobów ciałopalnych: 65 popielnicowych, 27 jamowych,


