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IWANOWICE
woj·krakowskie
Stanowisko 10

Polska Akademia Nauk
Instytut Historii. Kultury Material'
nej Zakład Archeologii Małopolski
w Krakowie
Badania prowadził Andrzej Szymarfaki pod kierownic
twem proi.dr.Jana Machnika. Pierwszy sezon badań*
Stanowisko osadnicze z neolitu /kultura lendzialskaj, wczesnej epoki brązu i wozeenegcjiredniowieczai

Stenowieko objęto badaniami w ramach akcji kopleksowego opraoowoni* prahistorycznego tzw;"Kotliny Iwanowickiej". Znajduje się
ono na przedłużeniu wzgórze "Wysyłek" tui nad doliną zalewową Dłubni. Założono trzy wykopy o łącznej powierzchni 1Θ0 m2 w których wy•ksploroweno 19 obiektów o rolnej chronologii.
Szczególnie interesujący był wykop 1* który dostarczył kom
pleks pięciu jam, fragment pieca orax fragment chaty o orientacji
półnoo-południe datowanych na XII-XIII wiek. Z obiektów tyoh uzys
kano bardzo 11сипу materiał cereraiozny, bogato ornamentowany z
licznymi makami garncarskimi, dużą serię szczątków kostnych zwie
rzęcych oraz kolekcję przedmiotów i narzędzi z żelaza. Jak się wy
daj*» cmentarzysko szkieletowe odkryte w ubiegłym roku na stanowi
sku 19 w Iwanowicach o podobnej chronologii należy do w/w osady»
Pozostałe obiekty archeologiczne па1«Ц qo kultury lendzielskiej
/ob.(15 i 15·/, kultury mierranowioklej /obiekty« J,?,ip,12/ i
kultury łużyckiej /obi 13/ί
Poczyniono dalsze obserwacje nad procesami denudecyjnyai wy
stępującymi na niektórych stanowiskaoh w Iwanowicach*
Materiały wraz z dokumentaoją złożono w archiwum ZAB IHKM
PAK w Igołooil,
Badania będą kontynuowane*
Vi
JANÖWHK, gm.Skrzeszew
woj.warszawskie
Stanowiska 1 1 2

Państwowe Muzeum Archeologiczne
w Warszawie

Badania prowadzili dr Jerzy Ołosik i mgr Michał
Deaeoulavy.Finansowało ГОЛ. Drugi sezon badań.
Cmentarzysko ciałopalne typu "łużycko-kloszowego",
pó£no - halsztackie oraz z wczesnego i środkowego
okresu lateńskiego epoki żelaza. Pozostałości osa
dy współczesnej cmentarzysku;
Kontynuowano badania na cmentarzysku ciałopalnym typu "łużyc
ko - kloszowego" /stanowisko 1/ oraz przeprowadzono prace sondażo
we na osadzie /stanowisko 2/.

- Θ7 Na cmentarzysku przekopano pięć 1 pół sra, odsłaniając 35
obiektów, w tym 17 grobów ciałopalnych /3 popielnicowe, 5 Kloszo
wych i 9 Jamowych/» pojedynczych 1 zbiorowych oraz 9 palenisk
obrzędowych / ognisk palonych przy grobach/« 7 skupisk ceramiki
/potłuczonej w celach rytualnych/ jak też pozostałe dwa obiekty
związane z konstrukcjami drewnianymi·
Z bardziej Interesujących zespołów grobowych, wymienić moż
na: grób nr *t3 /kolejność numeracji w nawiązaniu do badań ubie
głorocznych/, w którym popielnica nakryta misą stała na przepo
łowionym żarnie kamiennym, dalej pochówek jamowy nr 61, wokół
którego z kolei stwierdzono regularne ślady po kołkach drewnia
nych /ogrodzenie wokół grobu, a być może również nakrycie daszkowate/ oraz grób popielnicowy nr 64, w którym funkcję popiel
nicy pełnił niewielki kubek /przypuszczalnie pochówek dziecka/
nakryty kłodą drewnianą.
Spośród zabytków wymienić należy, fragmenty ozdób brązo
wych /np·zawieszki, spiralny pierścionek z drutu, fragment za
pinki 1 szpili /, przęśliki oryginalnie zdobione /w celach ma
giсzno-wierzenlowych/ Jak też bryłki bursztynu, przypuszczal
nie używane przy czynnościach kremacyjnych;
Na osadzie /stanowisko II/ przeprowadzono dwa sondaże,
rozkopując ogółem 50 m2, odsłonięto dwie ziemianki oraz pale
nisko otoczone regularnym kręglem /ok.1,8 m średnicy/ polepy
i fragmentów tłuczonej ceramiki /przypuszczalnie miejsce kul
towe/. Ogółem na tym stanowisku odsłonięto cztery obiekty.
Siady przepalonych konstrukcji drewnianych mają charakter no
wożytny.
Mniej więcej współczesna z cmentarzyskiem osada Jest w
znacznym stopniu zniszczona, przez wybieranie piasku w latach
poprzednich· Usytuowana na dość wysokim tarasie nadzalewowym
/dawne rozlewiska Narwi i Jej mniejszych dopływów/, rozciąga
się na przestrzeni około 150 m·
Przewidziana jest kontynuacja badań.
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