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•.'.-terający znaczną ilo'ć frn mentów naczyń ręcznie lepionych, 
trzy przęUiki ''linionr., okruchy polepy oraz kości zwierzęce.
Obiekt ten dotowano na III w.n.e. Częściowo odsłonięte ślady 
dwóch dalszych budynków, trzech jam.oraz dwa paleniska bez 
konstrukcji kamiennych. W jednym z palenisk /nr 2/ odkryto 
monetę Stanisława Au usta Poniatowskier*o z 1769 2%

Układ budynków w powiązaniu z ukształtowaniem terenu zdaje 
się au-erować ciasną, rzędową zabudowę osady. Częściowo przeba
dane budynki oraz jamy pochodzą jak się wydaje również z III w. 
n.e. nntominet paleniska odnieść należy do okresu nowożytnego.
Z warstwy kulturowej poza fragmentami naczyń oraz kości uzyska
no również dobrze zachowane szydło żelazne. Badania stanowiska 1 
w Dziamowie wiążąc się ściśle z problematyką prao w Otalążce, 
zasługuje na kontynuację.

DZIERZĄŻNIA, pow. Płońsk Konserwator Zabytków Arehao-
Stanowisko 2 logicznych woj. warszawskiego

Muzeum Mazowieckie w Płooku

Badania prowadziła mgr Irena Krzyazczuk. Plnansował 
WKZ w Warszawie. Piąty sezon badań. Cmentarzysko z 
okrawa póinolateńzklego i wezwanego okrawa vpl|- 
wdw rsyawkieh i owada werw wnoś rwdniewiwewDO*

Stanowisko 2 w Dzierzążni położone jest na niewielkim piasz
czystym wyniesień!)* no prawym ;brfcegu Płonki. *T0d cmentarzyskiem 
z okresu późnolateńako-rkymsklbgoNznejduje się silnie przemyta 
wczesnośredniowieczna warstwa osadnicza, w której nie można wy- 1 
różnić obiektów ze względu na tworzenie się tam torfu 1 rudy dar-



-  165 -

ńioweJ.
• W br. odkryto 18 grobów 1 9 słupów-stel. Groby podobna były 

do popraednlo odkrytych ohoolaż w wlększośol anaosnle ubożej wy
posażone w oeramlkę. Przedmioty żelazne były nlaabyt lloana 1 sil
nia skorodowano. Wystąpiły dwa nowa elementy sabytkowei prsepalo- 
ny grzebień kośoiany a ornamentem linearnym póśnolateńskln /grób 
108/. fragmenty siwej oeramlkl oeltyoklej /grób 107 a/. la prze
kopanym obssarse słupy występowały bliżej siebie niż poprzednio* 
ozasen dwa w pobliżu jednego grobu* były też znaoznle mniejsayoh 
rozmiarów niż w lataoh ubiegłych. Słup 14/68* w którego obudowie 
był kamień Żarnowy /ozwarty na tym stanowisku/* nie zawierał śla
dów drewna. Wypełniona kamieniami jama słupa 16/68 wyłożona była 
pasmami kory.

la podstawie dotyohozaeowyoh badań /odkryto 124 groby/ wyróż
nić można 4 fasy użytkowania cmentarzyska.
I.okres lateński - reprezentowany przez groby w postaol obsserayoh 
jam zawierającyoh duże ułamki oeramlkl typu kloszowego* węgla 1 
duże fragmenty kośoi.
II.okres póżnolateński - reprezentowany przez groby poplelnloowe 
lub jamowe z typową oeramlką o facetowanyoh krawędzlaoh, ze apo- 
radyosnle występująoymi przedmiotami metalowymi.
III.okres wczesnorzymskl - groby z pojedyńosyml fragmentami oera
mlkl z dużą Ilością węgli i kośoi.
IV.grób Jtóżnorsymski w kłodzie dębowej.

GDÓW* pow. Myślenice Muzeum 2up Krakowskich
w Wiellozoe

Badania prowadził mgr Kazimierz heguła. Finansowało


