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P O L A H Y , Państwowe Muzeum Aroheolo-
pow* Badom glczne w Warszawie

Badania prowadziły mgr Olga lipińska 1 mgr Ludgarda 
Długopolska, w okresie od dnia 7 do 31.VIII, finansowało 
P.M.A. w Warszawie*

W r*b* przebadano dalsze obiekty należące do osad z okr, 
rzymeklego 1 wczesnośredniowiecznego, oruz przeprowadzono son
daż na znajdująoym się w pobliżu omentarzyaku, prawdopodobnie 
z okresu lateńskiego*

Stanowisko 1 - osada. Prace na Btanowlsku 1, atanowiły 
kontynuację badań z roku ubiegłego* Przebadano siedem delezyoh 
jam* Uzyskany materiał pozwala datować trzy z nioh na XXI- 
XIII w*, zań Jedną na podstawie fragmentu fibuli brązowej na 
IX-IXI w* n,e. Chronologii pozoetałyoh jam z powodu braku ma
teriału nie możne określić*

Stanowisko 2 - osada* V r.b* przebadano jedno palenisko, 
oraz oztery jamy* zawierająoe oprćoz oeramikl bogaty inwentarz 
w postaci igły kośolanej, przęślika z łupku, brązowego kab- 
łąozka skroniowego, bełtu kuezy, siedmiu nożyków żelaznyoh 
itp* Wyżej wymienione zabytki pozwalają określić ohronologię 
badanego obiektu na XXX wiek.

8tanowlako 3 - cmentarzysko. Odsłonięta cztery groby płas
kie z brukiem kamiennym* Trzy były zniszczone, a tylko jeden 
zachował się w całości. Był to grób jamowy bez żadnych nieste
ty przedmiotów pozwalająoyoh na określenie Jego przynależności 
kulturowej* Prawdopodobnie pochodzi on jednak z okresu lateńs
kiego*
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Ze względu na olekawy materiał uzyek ,ny na atenowleku 2 
oraz na mjżllwość bliższego określanie omentarzyeka (stanowis
ko 3) wskazane jest aby wyżej wymienione obiekty zoeteły obję
te planem badać na rok 1968«

P B A H D O C I H ,  Zakład Polskiego Atlasu Aroh
pow, Mieohów 1HKM PAB

Badanie prowadzili dr Hojoleoh 8eymaćekl i dr Andrzej 
Tomaszewski w okresie od 10,VII - 10,VIII, finansował WIZ 
w Krakowie,

Badania etanowiły kontynoaoję prao podjętyoh w r.ub. Ob
jęto nimi wnętrze kośoioła rooaćskiego oraz jego najbliższe 
sąsiedztwo, odkrywająo zabytki datowane pooząwasy od neolitu 
po ozasy nowożytne, V kośolele romaćakim odsłonięto portal, 
ustalono układ weobodniej ozęśol (krótkie prezbiteriua z ab
sydą) oraz eapory zaohodniej, W odsłoniętych od półnooy funda-', 
■antach późnogotyoklej zakrystii stwierdzono enaosne llośol 
wtórnie użytyoh detali romaćskloh. Ha wzgórzu kośolelnym od
kryto, po ozęśol na złożu wtórnym wyraźne ślady oeadnlotwa z 
epoki neolitu 1 brązu oraz okresu lataćakiego 1 wpływów rsymz- 
kloh oraz omentarsyako szkieletowe założone w wieku III 1 fun- 
ko jonuj ąoe do osaaów nowożytnyob.

W odległośoi oa Ib m na południe od kościoła odkryto śla
dy fosy z XII w. szerokości oe 3,3 - 4 m, głęb, oe 2,3 - 3 z, 
pozoetejąoej najpewniej w związku z lnkaBtelaoją kościoła do
konaną przez Konrada Mazowieckiego. Brak śladów woseśnlejszyoh 
ureądzeć obronnyoh ozy Intensywnego zasiedlenie preeozyłby


