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Cwiertak. Finansował WKZ w Łodzi. Pierwszy 
sezon badań. Cmentarzysko ciałopalne kultury we- 
nedzkiej z okresu wpływów rzymskich - 11/111 w.

Odsłonięto powierzchnię 200 m  ̂ znajdując 9 grobów jamowych i 2 po
pielnicowe. Grób nr 1 - jamowy, częściowo zniszczony, zawierał oprócz 
spalonych kości, liczne fragmenty naczyń grubościennych, klucz żelazny, 
połowę przęślika i fragment kościanego grzebienia spojonego dwoma nita- 
mi żelaznymi. Pozostałe groby jamowe miały skromniejszą zawartość - 
spalone kości i fragmentów silnie przepalonej, aż do zeszklenia ceramiki. 
Grób nr 5 - popielnicowy, zawierał dużą wazę o czarnej powierzchni z trze
ma szerokimi profilowanymi uszkami i rytym ornamentem. Popielnica ustawio
na była na żelaznym umbie z kolcem, obok umba leżał grot oszczepu, imacz, 
pionowo ustawione nożyce i mały nóż żelazny. Wśród spalonych kości zna
leziono fragment grzebienia kościanego z dwoma nitami żelaznymi.

Grób nr 8 - popielnicowy, poza niewielką ilością drobnych kości zawie
rał w popielnicy - ostro profilowanej wazie z wysoką pustą wewnętrz nóżką, 
płaskim dnem i brzuścem / ornamentowanym grzebykowatym narzędziem/ - 
fragmenty 5 małych silnie przepalonych naczyń. Z ziemi przemieszanej w skar
pie piaśnicy wydobyto przepaloną brązową fibulę z grzebykiem na kabląku ok
reśloną jako typ 43 11 grupy wg Almgrena. Z warstwy 0 - 20 cm oprócz typo
wych fragmentów zebrano dużą ilość fragmentów naczyń toczonych, wykona
nych z dobrze wy szlamowanej gliny.

MILANÓWEK, pow.Grodzisk Maz. Konserwator Zabytków
FALĘC1N, pow.Pruszków Archeologicznych
Stanowisko 1 w Warszawie

Badania prowadził mgr Stefan Woyda oraz Marek 
Tereszkowski. Finansował WKZ w Warszawie. 
Pierwszy sezon badań. Osada produkcyjna z okre
su późnolateńskiego i rzymskiego.

Stanowisko leży dokładnie na granicy dwóch miejscowości należących 
do dwóch powiatów, jest to przykrawędna partia tarasu nadzalewowego pra
wego brzegu Rokitnicy. Powierzchnia osady wynosi 6-8 ha. Odkryto ją w 
czasie prac, których celem było wykonanie zdjęcia archeologicznego tere
nu Równiny Błońskiej.

Osada ta stanowi jedną z kilkudziesięciu osad lateńsko-rzymskich po
łożonych na przedpolach Warszawy, charakteryzujących się rozwiniętą pro
dukcją żelaza.
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Prace wykopaliskowe poprzedziła szczegółowa inwentaryzacja po
wierzchniowa i zdjęcie geofizyczne 3 ha osady,wykonane przez zespół geo
fizyków z AGK w Krakowie pod kierunkiem prof.J. Kowalczuka. Zdjęcie to 
wykazało istnienie długiego na ok.300 m i szerokiego na 10-20 m ciągu pie
ców hutniczych. Badaniami wykopaliskowymi objęto 57 m^.

Odkryto:
1. Siad budynku mieszkalnego /prawdopodobnie konstrukcji zrębowej/ zbli

żonego w planie do kwadratu o boku 4 m. Wewnątrz budynku znajdował
się piec, do którego konstrukcji użyto oprócz kamieni i gliny fragmentów klo
ców żużla. W warstwie budynku znaleziono liczne fragmenty naczyń, kości 
zwierzęcych i 2 ciężarki tkackie. Obiekt można datować na okres późnolateńs-

2. 42 piece hutnicze typu kotlinkowego w układzie nieregularnym. Wiele z 
nich przecina warstwę budynku. Kotlinki pieców przeciętnie mniejsze niż

na osadzie w Pęcicach odległej od Milanówka o 13 km. Waga kloców nie prze
kracza 80 kg. Piece datujemy wstępnie na okres póinolateński i wczesno- 
rzymski.

Badania będą kontynuowane.

NOWA HUTA - Pleszów patrz
Stanowisko 17 neolit

NOWY TARG, pow.Sztum patrz
okres halsztacki

ODRY, pow. Chojnice Katedra Archeologii
Uniwersytetu Łódzkiego

Badania prowadził doc.dr Jerzy Kmieciński. Autor 
sprawozdania - mgr Krzysztof Wałenta. Finansował 
Uniwersytet Łódzki i Urząd Powiatowy w Chojnicach. 
Dziewiąty sezon badań. Cmentarzysko kurhanowe i 
płaskie z okresu wpływów rzymskich.

Badania prowadzone były w dwóch etapach - zimowym i letnim. W z i
mie wykopy zabezpieczone były specjyłnie skonstruowanym "namiotem" z folii, 
wewnątrz którego zainstalowano ogrzewanie i oświetlenie. Badano część płas
ką cmentarzyska. Przekopano 500 m^. Odkryto 26 grobów szkieletowych, 17 
jamowych i 6 popielnicowych. Ten etap badań w pełni potwierdził możliwość 
prowadzenia badań wykopaliskowych w trudnych warunkach zimowych przy
nosząc znaczne oszczędności w nakładach organizacyjnych i gospodarczych.


