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IZDEBNO KOŚCIELNE, gm.Grodzisk Mazowiecki 
woj .warszawskie 
Stanowisko 1
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Badania prowadził doc.dr hab.Jerzy Okullcz, mgr 
Wojciech Nowakowski 1 mgr Dorota Górna / autorka 
sprawozdania/. Finansował Centralny Zarząd Auto
strad . Pierw szy sezon badań. Osada z późnego okre
su wpływów rzymskich.

Badania podjęto w związku z budową autostrady W arszawa-Łódź. 
Stanowisko położone jest na niewielkim wzniesieniu odległym o około 
1 km na południe od wsi lzdebno Kościelne.

Badaniami objęto pas 65 x 120 m - pozwalający uchwycić zachodni 
i wschodni skraj osady. Warstwę orną zdjęto - za pomocą spychacza - z 
całego obszaru - t j. 7800 m2, wstępnie rozpoznano 3000 m2. Ogółem od
słonięto 387 obiektów, część  z nich wyeksplorowano, pozostałe zabezpie
czono. Wydzielono dwa poziomy osadnicze. Do I poziomu, starszego , na
leżą duże naziemne don\y o konstrukcji słupowej, pałeniska, jamy i z ie
mianki o charakterze gospodarczym. Z II, młodszym poziomem wiązać 
można paleniska kamienne i zarysy jam posłupowych, układające się n ie
regularnie .

Do najciekawszych obiektów należy duże naczynie zasobowe, nawią
zujące techniką wykonania do naczyń kultury grobów kloszowych, formą 
natomiast, a zwłaszcza ukształtowaniem wylewu do naczyń późnorzyms- 
kich typu "K rauseugefasse". Naczynie odwrócone do góry dnem, zawie
rało kości zwierzęce. Do podobnego typu odkryć należy naczynie zasobo
we, znacznie mniejsze, w którym znajdowały się  kości p s a /? / .  Obydwa 
znaleziska Interpretowane są jako ofiara zakładzlnowa.

W obrębie obiektów znajdowano ułamki ceramiki 1 kości zwierzęce. 
Charakterystyczne dla tego stanowiska jest występowanie dużego procen
tu naczyń toczonych na kole - tzw. ceramiki siw ej. Oprócz fragmentów 
naczyń odsłonięto dwie miseczki toczone na kole. W jednej z nich znajdo
wała się srebrna, silnie skorodowana, przedziurawiona moneta rzymska. 
Ponadto znaleziono kilkanaście przęślików, cztery fibule brązowe, w isio
rek wladerkowaty, paciorki, fragmenty naczyń i pierścionek szklany, no
że, grot oszczepu i gwoździe żelazne, paciorki bursztynowe, kilkanaście 
bryłek bursztynu ze śladami obróbki, ponad 200 bryłek bursztynu, srebrną 
monetę rzymską /nieokreśloną/, rozcieracze kamienne, fragmenty osełki, 
toporek kamienny, fragment żaren oraz fragmenty rogów ze śladami obrób
ki.

Osadę można datować ogólnie na późny okres rzymski.

Badania będą zakończone w roku przyszłym.


