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Dorohusk, st. 54,
gm. loco, woj. chełmskie
DRĄŻGÓW, st. 1,
gm. Ułęż, woj. lubelskie,
AZP 70-71/1

patrz: wczesna epoka żelaza

osada kultury pomorskiej (wczesna epoka żelaza)
cmentarzysko kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski —okres wpływów
rzymskich, fazy A2-B 2/ C j)
cmentarzysko wczesnośredniowieczne (X-XII w.)
osada nowożytna (XVIII-XIX w.)
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone we wrześniu przez dr. hab. Andrze
ja Kokowskiego (Katedra Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie).
Finansowane przez PSOZ. Czwarty sezon badań. Przebadano powierzchnię 355 m2.
Odkryto 12 grobów z młodszego okresu przedrzymskiego i okresu wpływów rzymskich.
W grobie 31 z fâzy
znaleziono fragmenty około 7 naczyń. Grób 35 z fazy B2, popielnicowy
z elementami skrzynki, był przysypany przepalonymi naczyniami i zawierał dużą ilość przepalo
nego szkła. Z grobu 30, popielnicowego, pozyskano zapinkę A 110 i sprzączkę D,. Odsłonięto
też 16 obiektów starożytnych, najprawdopodobniej kultury pomorskiej, oraz 4 wkopy nowo
żytne. Z humusu pozyskano kilka tysięcy fragmentów ceramiki nowożytnej z XVIII i XIX w.
Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Lubelskim i PSOZ w Lublinie.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Archeologii Polski Środkowowschodniej”, t. II, 1997
i w „Kulturze przeworskiej”, t V.

(żgów, st. 2,

RZYM SKICH
MŁODSZY OKRES PRZEDRZYMSKI - OKRES WPŁYWÓW

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Białej Podlaskiej.
Wyniki badań zostaną opublikowane w wydawnictwie „Ratownicze badania archeologiczne
na terenie województwa bialskopodlaskiego”.
Badania będą kontynuowane.

patrz: środkowa i późna epoka brązu
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cmentarzysko ciałopalne kultury przeworskiej (okres wpływów rzymskich, I-II w. n.e.)
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w okresie od 20 czerwca do 15
sierpnia przez mgr. Marka Piotrowskiego (Muzeum Okręgowe w Ciechanowie). Finansowa
ne przez PSOZ i Muzeum Okręgowe w Ciechanowie. Czwarty sezon badań. Przebadano 270 m2.
Odsłonięto 13 grobów ciałopalnych popielnicowych, w większości dobrze zachowanych
i wyposażonych. Słabo czytelne były jamy grobowe; tylko w jednym wypadku urna była obsy
pana resztkami stosu. Wszystkie pochówki były jednopopielnicowe —znaleziono 9 urn całych
z wyposażeniem i 4 zniszczone bez wyposażenia. Wyposażenie składało się z 63 przedmiotów
(całych lub fragmentów), często stopionych; w jednej z urn znaleziono 2 małe naczynia (po
chówek 11/96). W pochówku 2/96, w dobrze zachowanej urnie, odkryto 28 przedmiotów,
w tym: szydło i 2 klucze żelazne, 8 przęślików, igłę, brązowe okucie pasa, sprzączkę, 3 zapinki
(dwie stopione), okucia i blaszki żelazne. W pozostałych pochówkach znaleziono fragmenty
stopionych zapinek, przepalone paciorki szklane (jeden melonowaty), okucia żelazne oraz 2
groty (w tym jeden rytualnie zgięty).
Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Ciechanowie.
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Ciechanowskich Zapiskach Muzealnych".
Zakończono etap prac terenowych.
osada kultury pucharów lejkowatych (neolit)
osada kultury łużyckiej (V okres epoki brązu/okres halsztacki)
osada kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski i młodszy okres wpływów
rzymskich)
Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Daniela Zychlińskiego przy współ
pracy mgr mgr Justyny Żychlińskiej, Agnieszki Zarzyckiej, Bartłomieja Rogalskiego, Wiktora
Kudry i Jarosława Figana (Ośrodek Naukowo-Konserwatorski PKZ sp. z o.o. w Poznaniu).
Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad w Warszawie. Stanowisko, od
kryte w trakcie badań powierzchniowych wiosną 1996 r. w ramach penetracji trasy przebiegu
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autostrady A2, zlokalizowane jest na terasie, stoku i pagórku w obrębie malej doliny. Odhumusowanie prowadzono przy pomocy sprzętu ciężkiego. Przebadano powierzchnię 1 ha
w północnej części stanowiska.
Odkryto i zadokumentowano 400 obiektów nieruchomych oraz pozyskano 4100 frag
mentów ceramiki, która posłużyła do przeprowadzenia analizy chronologiczno-chorologicznej. Posuwając się od wschodu na zachód natrafiono na pozostałości osady kultury przewor
skiej — kilka dużych rozmiarów, lecz o niewielkiej miąższości pólziemianek oraz parę obiek
tów o nieokreślonej funkcji; całość datowano na późny okres wpływów rzymskich. Następnie
natrafiono na nieliczne ślady osady kultury łużyckiej z przełomu epoki brązu i okresu halsz
tackiego: odsłonięto 3 ziemianki, w tym jedną z paleniskiem wewnątrz, oraz kilkadziesiąt
jam, najprawdopodobniej o charakterze śmietniskowym. Największe zgrupowanie obiektów
zlokalizowane było na zachodnim krańcu badanego terenu. Związane jest ono z ludnością
kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego i stanowi fragment części gospodarczo-produkcyjnej rozległej osady. Do takich wniosków składnia odkrycie dwóch pieców
wapienniczych, a także dużej liczby jam śmietniskowych oraz większych obiektów o bliżej
nieokreślonej funkcji. Nieliczne obiekty związane z kulturą pucharów lejkowatych rozpro
szone były po całej badanej przestrzeni. Badania będą kontynuowane.
FALENTY DUŻE, st. I,
gm. Raszyn,
woj. warszawskie,
AZP 59-65/4

Gacki-Leszcze, st. 1,
gm. Pińczów, woj. kieleckie
GĄB1NEK, st. 1
(GAZ 35),
gm. Lubanie,
woj. włocławskie,
AZP 4547/58
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osada kultury łużyckiej (wczesna epoka żelaza)
osada hutnicza kultury przeworskiej (okres wpływów rzymskich)
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr Marię KulisiewiczKubielas (Biuro Naukowo-Konserwatorskie, mgr Maria Kulisiewicz-Kubielas, Warszawa). Fi
nansowane przez inwestorów prywatnych: Jerzego Nielubowicza, Stanisława Kowalczyka, Alek
sandra Majewskiego i Krzysztofa Smielaka. Pierwszy sezon badań. Badania prowadzono
w obrębie trzech działek budowlanych nr ew. 1 /5 ,1 /2 i 1 /4,położonych w obrębie wsi Laszczki.
Ogółem zbadano 2334 m2 powierzchni.
Łącznie odkryto 37 obiektów i warstwę kulturową. Pozostałości osady kultury łużyckiej
z wczesnej epoki żelaza wystąpiły na terenie wszystkich trzech działek. Odkryto tu różnej
wielkości jamy osadnicze o miąższości dochodzącej maksymalnie do 80 cm. Ich inwentarz
stanowiły ułamki ceramiki, fragmenty kości zwierzęcych oraz grudki polepy. Największa kon
centracja obiektów z okresu wpływów rzymskich wystąpiła na terenie działki nr 1/5. Odkry
to tu i wyeksplorowano 16 obiektów, wśród nich: półziemiankę, 3 paleniska z dużą ilością
polepy, 2 piece dymarkowe oraz 10 jam osadniczych. Na uwagę zasługuje obiekt określony
jako półziemianka — odsłonięto jej wschodnią partię (zachodnia znajduje się pod jezdnią).
Zarys odkrytej części zbliżony był do prostokąta o wymiarach 3,6 x 4 m, w przekroju była
nieckowata, o miąższości dochodzącej do 1,2 m. W półziemiance oprócz bardzo dużej ilości
ceramiki, kości zwierzęcych, grud polepy i niewielkich żużli żelaznych odkryto: 2 kubki oraz
naczynie misowate o czarnej powierzchni, częściowo skorodowane szydło żelazne i szydło
kościane. Pozyskany materiał ceramiczny należy do kultury przeworskiej i datuje ten obiekt
na wczesny okres wpływów rzymskich. Większość z pozostałych obiektów należy również uznać
za pozostałości osady produkcyjnej kultury przeworskiej z tego samego okresu.
patrz: środkowa i późna epoka brązu

ślady osadnictwa neolitycznego
ślady osadnictwa wczesnobrązowego
osada związana z cyklem pomorsko-kloszowym (wczesna epoka żelaza)
osada kultury przeworskiej (późny okres przedrzymski)
osada wczesnośredniowieczna
Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie gazociągu tranzytowego Rosja-Niemcy, prze
prowadzone w dniach od 5 sierpnia do 6 września przez Lubomirę Tyszler. Finansowane
przez EuRoPol Gaz SA. Stanowisko 1 w Gąbinku, gm. Lubanie (GAZ 35) znajduje się w zasię
gu 2. i 3. nitki gazociągu, na odcinku przebiegającym przez wsie Kucerz i Gąbinek. Wykop 1
został założony wzdłuż 2. nitki planowanego przebiegu gazociągu, na linii wschód-zachód, 3 m
na południe i 10 m na północ od osi gazociągu, na szerokości 13 m. Długość wykopu obej-

