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PeTRyKOZy, ST. 3, WOJ. MAZOWIeCKIe. BADANIA W ROKu 2014

Keywords: Przeworsk culture, Lusatian culture, cemetery,
burial rite, Mazovia

d 3 do 22 sierpnia 2014 roku kontynuowano
ratownicze prace wykopaliskowe na wielokulturowym
cmentarzysku (st. 3, AZP 45-55/44) w miejscowości
Petrykozy, gm. Zawidz, woj mazowieckie. Przeprowadzono
je na wniosek Wojewódzkiego Urzędu ochrony Zabytków
w Warszawie, Delegatury w Płocku. Współfinansowane
były przez ww. instytucję oraz Instytut Archeologii Uni-
wersytetu Warszawskiego; w badaniach prowadzonych pod
kierunkiem autorki brali udział studenci IA UW.

Miejscowość Petrykozy położona jest na Wyso-
czyźnie Płockiej, nad rzeką Sierpienicą. cmentarzysko zlo-
kalizowane jest na stoku doliny, w tym miejscu dość szero-
kiej, porośniętej trawą i olszyną. W przeszłości rzeka mean-
drowała łagodnie miedzy niewielkimi wzniesieniami;
obecnie teren jest mało urozmaicony – dość płaski, do

o

czego przyczyniła się intensywna gospodarka rolna.
Stanowisko zostało odkryte przez L. berdułę w 1991 roku,
podczas badań prowadzonych w ramach Archeologicznego
Zdjęcia Polski (por. RoSZyK 2012; RoSZyK, łUSZcZEWSKA

2016).
W 2014 roku pracami objęto obszar w północno-

-zachodniej części stanowiska, od strony starorzecza Sier-
pienicy. Wytyczono cztery wykopy o łącznej powierzchni
420 m2. odsłonięto 47 obiektów, w tym: 13 grobów jamo-
wych ciałopalnych, datowanych na III/Iv i Iv okres epoki
brązu, 5 grobów prawdopodobnie kultury przeworskiej 
z młodszego okresu przedrzymskiego; ponadto z warstwy
ornej pozyskano ceramikę średniowieczną oraz z czasów
nowożytnych.  

Stropy obiektów rysowały się – podobnie jak
w poprzednich latach – bezpośrednio pod warstwą humu-
su współczesnego, na poziomie calca. Jamy zniszczone były
w różnym stopniu, w zależności od ich lokalizacji. Prawie
dwie trzecie obiektów zachowanych było tylko w ich dol-
nych partiach. W planie miały one nieregularne, owalne lub
zbliżone do owalnych zarysy, o wymiarach od 220×110 cm
do 50×42 cm. W przekroju jamy miały kształty nieckowa-
te, zbliżone do nieckowatego lub nieregularne, o głębokości
do 20 cm. charakteryzowały się piaszczysto-gliniastymi
wypełniskami, barwy szarej, szarobrązowej lub czarnej, na
obrzeżach – czarno-brązowej, z mniejszą lub większą ilością
węgla drzewnego. W niektórych jamach leżały kamienie.

W wypełniskach wystąpiły nieliczne drobne przepalone
kości. część obiektów zawierała nieliczną, niejednorodną
ceramikę, którą wstępnie określono ogólnie jako starożyt-
ną. Posiadała ona cechy zarówno naczyń kultury trzciniec-
kiej, jak i łużyckiej, a także przeworskiej. Dalsze opracowa-
nie materiału zabytkowego, z uwzględnieniem pogłębionej
analizy technologicznej, morfologicznej i porównawczej,
pozwoli nam na  jego dokładniejsze datowanie, wraz z okre-
śleniem przynależności kulturowej.  

Najlepiej zachowało się trzynaście grobów kultury
łużyckiej. były to duże jamy kształtu w planie owalnego, o
wymiarach od 220×130 cm do 250×160 cm. W przekro-
ju rysowały się jako głębokie niecki lub niecki z płaskim
dnem, o głębokości do 68 cm. Ich wypełniska były piasz-
czyste, lekko gliniaste, barwy czarno-szaro-brązowej lub
czarnej, z mniejszą lub większą ilością bardzo drobnego
węgla drzewnego. 

cechą wyróżniająca te obiekty była obecność
kamieni w stropie (np. grób 328) lub też wewnątrz jamy
(np. grób 351 był nimi wypełniony). Właściciel pola po-
twierdził, że w tym miejscu podczas orki wyorywał dużo
kamieni. Przepalony, nieliczny materiał kostny zalegał za-
zwyczaj w obrębie całej jamy, bez wyraźnych koncentracji.
Groby charakteryzowały się ubogim wyposażeniem, na któ-
re składały się nieliczne krzemienie, nierzadko przepalone,
fragmenty ceramiki – zazwyczaj z kilku naczyń, często nie-
charakterystyczne. 
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Ryc. 1. Petrykozy, plan i inwentarz grobu 328. Legenda: a – kamienie; b – ceramika; c – przepalone kości; d – kawałki węgli drzewnych
(rys. M. Różycka). 
Fig. 1. Petrykozy, plan and grave goods from the burial no. 328. Key: a – stones; b – pottery; c – burnt bones; d – pieces of charcoal.



Do wyjątków należy wyposażenie grobu 328,
bogate jak na to cmentarzysko (Ryc. 1). Pod kamieniami –
w części północno-wschodniej jamy – zalegały fragmenty
8–9 naczyń, w tym: garnka jajowatego o chropowaconej
powierzchni, misy esowatej, naczynia z ornamentem szero-
kich, ukośnych żłobków i ułożonego dnem do góry kubka/
czerpaka. Na podstawie materiału ceramicznego grób
wstępnie wydatowano na III/Iv i Iv okres epoki brązu
(por. DąbRoWSKI 1959: tabl. I,7; 1997: 33–34, 84–85;
MIśKIEWIcZ 1973: 216, 222, tabl. I:m,s, vII:h,s; PURoW-
SKI 2003: 17, 68,  110, 113, 133, rys. 6, 8a, 8b, 31:7).

odsłonięto również pięć grobów kultury przewor-
skiej, w różnym stopniu zniszczonych. Interesujących da-
nych dotyczących rytuału pogrzebowego kultury przewor-
skiej dostarczył częściowo zniszczony grób nr 335 (Ryc. 2),
datowany na podstawie ceramiki na młodszy okres przed-
rzymski, fazę A2/A3 (?) (por. DąbRoWSKA 1988: 30–31,
46, tabl. Iv). Zachowała się tylko dolna część jamy grobo-
wej, górna została rozwleczona przez orkę. Jama w planie
była kształtu owalnego, o wymiarach 130×120 cm. W prze-
kroju miała kształt nieckowaty, o głębokości do 18 cm.
charakteryzowała się piaszczystym, ciemnoszaroczarnym,
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Ryc. 2. Petrykozy, plan i inwentarz grobu 335. Legenda: a – „płaty” spieczonego czarnego piasku; b – kamienie; c – ceramika; d –
przepalone kości; e – kawałki węgli drzewnych; f – przepalone drewno; g – fragment żelaznej blaszki (rys. M. Różycka). 
Fig. 2. Petrykozy, plan and grave goods from the burial no. 335. Key: a – ‘flakes' of the burnt black sand; b – stones; c – pottery; d – burnt
bones; e – pieces of charcoal; f – burnt wood; g – fragment of the iron sheet.



na obrzeżach – jasnoszarym wypełniskiem, z węglem drzew-
nym. W dnie jamy, w planie zarysowało się przegłębienie
owalnego kształtu, o wymiarach 50×62 cm, o przekroju
workowatym i głębokości do 66 cm. Jego piaszczyste wy-
pełnisko miało barwę beżowojasnoszarą, słabo odróżniają-
cą się od otaczającego calca. Na dnie przegłębienia leżały
trzy fragmenty cienkiej, przepalonej, nieokreślonej żelaznej
blaszki i trzy ułamki ceramiki, przykryte pięcioma „płata-
mi” spieczonego czarnego piasku, zalegającymi ukośnie,
jeden nad drugim. Podobnymi spiekami wyłożono również
dno właściwej jamy grobowej. Między nimi i na nich zalega-
ły duże kawałki węgla drzewnego, nieliczne fragmenty ce-
ramiki i drobne przepalone kości. Materiał ceramiczny był
przepalony lub częściowo przepalony. Jedna z płaszczyzn
każdego z „płatów” piaskowych była wyraźnie gładka.
Pobrane próbki „płatów” czarnego piasku z wypełniska
grobu poddano analizie makroskopowej, analizie uziarnie-
nia oraz ocenie zwartości minerałów i charakteru ziaren
pod binokularem. badanie przeprowadził dr hab. Jan

Dzierżek z Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Według wstępnej analizy „płaty” czarnego piasku są
osadem wtórnym, antropogenicznie zmienionym. świadczy
o tym barwa pojedynczych ziaren, sklejonych ciemną sub-
stancją, „a także postać występowania tego materiału – sko-
rupy z przepaloną powierzchnią”. Autor ekspertyzy sądzi,
że osad powstał w wyniku przepalania materiału lokalnego.
Prawdopodobnie więc „płaty” przepalonego piasku w jamie
grobu 335 mogły pochodzić z miejsca palenia ognisk lub 
z ustryny. Koniecznym wydaje się przeprowadzenie ich ko-
lejnych analiz specjalistycznych.

badania wykopaliskowe na stanowisku nie będą
kontynuowane.

Mgr Władysława Roszyk
Instytut Archeologii

Uniwersytet Warszawski
w.roszyk@uw.edu.pl
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etween the 3rd and 22nd of August, 2014,
rescue excavations were continued at the burial ground 
in Petrykozy (site no. 3), the Zawidz commune, the
Mazowieckie voivodeship. It is situated on a slope on the
right bank of the Sierpienica River. The excavations were
conducted at the request of the Płock delegacy of the
Provincial office of Monuments Protection. They were
co-funded by the said institution and the Institute of
Archaeology at the University of Warsaw. The works,
directed by the author, were performed by students from
the Institute. 

The investigation was conducted in the north-
-western part of the site, located near the oxbow of the
Sierpienica. Four trenches were performed, covering the
total area of 420 m2. This resulted in unearthing 47 fea-

tures, such as: 13 cremation pit burials dated to the 3rd/4th

and the 4th periods of the bronze Age (Fig. 1), 5 presumab-
ly Przeworsk culture burials dated to the Late Pre-Roman
Period, pottery dated to the Middle Ages, and modern
material. Interesting insights about the funeral customs
were made thanks to the Przeworsk culture burial no. 335
(Fig. 2). Its pit contained burnt ‘flakes’ of black sand atop
three fragments of thin burnt metal sheet and three
potsherds. one surface of each of the sand ‘flakes’ was 
clearly smooth. According to the preliminary analysis, the
‘flakes’ of the black sand are secondary, anthropogenic,
deposits.

The excavations at the site will not be continued.

Translated by Maciej Talaga

b
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