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•	 osada kultury łużyckiej
Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone od 30 października 

do 30 listopada pod kierunkiem P. Polcyna (Fundacja Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza). Finansowane przez Polski Koncern Naftowy.

•	 osada kultury łużyckiej
osada z okresu późnego średniowiecza i nowożytności•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone w terminie od sierp-
nia 2000 do kwietnia 2001 pod kierunkiem Piotra Osypińskiego (Fundacja Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza). Finansowane przez Agencję Budowy i Eks-
ploatacji Autostrad.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Raporcie 2001-2002”, s. 177.

•	 cmentarzysko kultury łużyckiej ze schyłku epoki brązu i wczesnego 
okresu epoki żelaza

Ratownicze badania wykopaliskowe kierowane przez mgr. Zbigniewa Dłu-
bakowskiego (Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku). Finansowane przez 
Mazowieckiego WKZ. Trzeci sezon badań. Przebadano powierzchnię 146 m2.

Celem prac w 2000 r. było zakończenie badań ratowniczych na najbardziej 
zagrożonej zniszczeniem części stanowiska. Dokończono eksplorację wykopu 
11 i otwarto 5 wykopów (nr 13-16). W ich obrębie odkryto łącznie 45 obiektów 
(nr 119-163), z których 43 to ciałopalne groby jamowe, 2 pozostałe to bruki 
kamienne. Jeden z nich (ob. 141) przykrywał 2 groby (ob. 158, 159), pod drugim 
nic nie znaleziono. Poza ww. grobami brukami były przykryte również groby 
oznaczone jako obiekty 161 i 163.

W kilku przypadkach (obiekty nr 121, 122, 145, 146, 152, 156) nad stropami 
jam stwierdzono zaleganie 1-3 kamieni. Luźne skupiska kamieni stwierdzono 
w pobliżu obiektów 131 i 160.

W wypełniskach jam grobowych znajdowano albo kości bez szczątków sto-
su, albo zmieszane z pozostałościami stosu, albo szczątki stosu zalegały bezpo-
średnio nad skupiskiem czystych kości. Regułą było (z nielicznymi wyjątkami) 
występowanie wśród kości fragmentów nieprzepalonej ceramiki, drobnych 
krzemieni i grudek granitu oraz – rzadziej – uszkodzonych często przez ogień 
ozdób z drutu lub taśmy brązowej w postaci kółek otwartych, zamkniętych lub 
o końcach zachodzących na siebie. Ponadto w obiekcie 123 znaleziono paciorek 
gliniany, w stropie obiektu 120 grudkę skorodowanego żelaza, w obiekcie 151 
B wykonaną z brązu szpilę z końcem zwiniętym w uszko, a w obiekcie 135 po-
dobną szpilę, ale wykonaną z żelaza. Oba egzemplarze, a zwłaszcza wykonany 
z żelaza nawiązują do znanych z kultury kurhanów zachodniobałtyjskich szpil 
wiosłowatych o wąskiej główce.

Poza ww. przedmiotami wyjątkowo znajdowano w grobach również 1 lub 2 
naczynia. Są to kubki, czerpaki i misy, które ustawiano w centrum lub na obrze-
żu jamy grobowej, obok skupiska kości, czasem dnem do góry.

W kwestii przynależności kulturowej i chronologii cmentarzyska odkryta 
w bieżącym sezonie badań ceramika nie wnosi nic nowego do ustaleń poczy-
nionych w poprzednich sezonach.

Obecność szpil nawiązujących do egzemplarzy wiosłowych wydaje się 
potwierdzać sugerowane już w sprawozdaniu z 1999 r. oddziaływania z ob-
szaru, kultury kurhanów zachodniobałtyjskich, co czyni prawdopodobnym 
funkcjonowanie cmentarzyska nie tylko w okresie HaD, ale także w okresie  
lateńskim.
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