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pa tri
późne średniowiecza

Пигеши Starożytnego 
Hutnictwa Mazowieckiego 
w Pruszkowie

B ad an ia  prowadził mgr Stefan łtoyds. Finansowało Muzeum 
w Pruszkowie, Pierwszy sezon badań. Quarttarzysko z okresu 
rzymskiego, osada!/grodzisko?/ wczesnośredniowieczne.

Stanowisko odkryto w wyniku badań powierzchniowych i uzupełniających Je obserwacji z powietrza. 
Obserwacje te ujawniły, lż rejon występowania nielicznej ± mało charakterystycznej ceramiki starożyt
nej i wczesnośredniowiecznej obwiedziony jeet pasem ciemnej warstwy szerokości 2 m otaczającej kolis
tą przestrzeń o średnicy ok* 60 m

К 19B7 r. student archeologii W  Jan Tarnowski wykorzystując do pracy magisterskiej, poświę
conej zastosowania 2djęć lotaiezych w archeologii, udostępnioną nu dokumentację Muzeum pruszkowskie
go, odkrył лд powierzchni stanowiska świeżo wyorane fragmenty ceramiki, pucharu szklanego 1 przepalone 
kości ludzkie. Badania ratownicze objęły powierzchnię 36 a2 w miejscu znalezienie zabytków. Odkryto 
3 bardzo zniszczone groby ciałopalne* % echowały się tylko partie przydenne jam grobowych, miąższości 
1Û- 1 5  cm. Dwa z nich były grobami popielnicowymi, ff jednym znaleziono oprócz przydennej części po
pielnicy sprzączkę żelazną Ł fragment kabłąka fibuli brązowej* W drugim obok również szczątkowo za
chowanej popielnicy pozostałą, nieznlszczoną orką część pucharu /in situ, w pozycji pionowej ok. 2/3 
jego wysokości/. Puchar ze szkła białego zdobiony malowanymi postaciami ludzi /gladiatorów?/ znajdu
je najbliższą analogię w pucharze z Lubieszewa. tfssyatkle groby datować można na fazę B^/C^.
Odkryto też 2 Jamy wczesnośredniowieczne /kilkucentymetrowej miąższości dna jam/.

Badania będą kontynuowane m.in. w celu wyjaśnienia funkcji i chronologii pierścienia ciemnej
warstwy.

ftOŻARDW, gm. Sochaczew państwowe Muzeum Archeologiczne
woj, skierniewickie w Warszawie
stanowisko i

Badania prowadził mgr Zbigniew Nowakowski pod merytorycz
nym kierownictwem dr bab. Teresy Dąbrowskiej* Finansowało 
РМЛ- Piąty sezon badań. Cmentarzysko kultury przeworskiej 
z okresu wpływów rzymskich 1 wędrówek lud Ów.

Badaniami objęto zachodnią, nlezniszczoną część cmentarzyska. Na powierzchni ok, 373 m2 od
słonięto 44 groby ciałopalne, w tej liczbie 2 popielnicowe oraz jeden obiekt jamowy. I uwagi aa ubós
two w wyposażeniu oraz zniszczenia grobów /głęboka orka/ chronologia większości г nich została Okreś
lona ogólnie na okres rzymski, zaś na późny okres rzymski w przypadku obecności ceramiki toczonej lub 
ręcznie lepionej charakterystycznej dla tego okresu. Najstarszy pochówek /grób 197/ datowany Jest na 
fazę B^/Cj, żelazną zapinką z masywnym grzebykiem na kabłąku /II grupa Almgrena/, najmłodszy zaś 
/gr. 186/, zawierający fr. szklanego naczynia ze szlifowanymi owalami, pochodzi * fazy cj- 3  " Na fazę 
Cj datowane są groby /175 t 195/, wyposażone w brązowe zapinki VI grupy Almgreną, zdobione ornamen
tem me topowym oraz fraga. brązowej zapinki VII grupy Almgrena /gr, 151/, I gr. 109 pochodzi, bardzo 
rzadko spotykana żelazna sprzączką z tzw, stałą skuwką. Spośród ozdób uwagę zwraca fragm. złotego 
wisiorka /?/, pochodzącego prawdopodobnie z terenu kultury wlelbarskiej /gr* 167, 101, 184/* Liczne 
są ponalto stopy paciorków. Jedynym pochówkiem z pełnym zestawem broni jest popielnicowy grób 173*


