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K L B S Z B W O t  pow. Pułtusk Konserwator Zabytków Arche
ologicznych woj* Warszaw
skiego

Badania prowadził mgr Stefan Woyda w okresie l.TII -2.IZ, 
finansował WKZ w Warszawie.

Kontynuowano prowadzone od 1964- roku badania cmentarzyska.
W obszarze 9 arów wyeksplorowano 194 obiekty, w tym: 108 

grobów ciałopalnych datowanych na okres II wiek p.n.e. - IV 
wiek n.e., 2 groby szkieletowe z IV wieku n.e., 3 groby szkie
letowe z XII wieku n.e. i 81 jam osadniczych kultury trzciniec- 
kiej.

Yłśród grobów ciałopalnych przeważały formy jamowe. Odkryto 
jedynie 12 grobów popielnioowych. Wyposażenie grobów przecięt
ne. Wyróżnić można 2 groby póśnolateńskie. Jeden, w którym wo
kół popielnicy przykrytej misą stało 11 naczyń przystawkowych 
i drugi - jemowy - zawierający żelazny miecz w pochwie i grot 
oszczepu.

Bogatsze groby wczesnorzymskie zawierały fibule, klucze, 
metalowe części skrzyneczek, okucia, przęśliki. W grobach 
rzymskich charakterystyczne były liczne grzebienie. W dwóch 
grobaoh szkieletowych z tego okresu znaleziono oprócz naczyń, 
fibul i sprzączek do pasa, łącznie 120 paciorków szklanych 
i bursztynowych.

Odkryte po raz pierwszy, na badanym terenie, wczesnośred
niowieczne pochówki szkieletowe datować można na wiek XII.

Obiekty osadnicze kultury trzcinieckiej reprezentowały du
że, w planie okrągłe lub owalne, w profilach nieckowate - jamy 
o bardzo jasnym wypełnisku z minimalną ilością ceramiki.

Na cmentarzysku w Kleszewie zbalnno już ponad 300 grobów
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z okresu II wiek p.n.e. - IV wiek n.e. Sądzić można, że w tym 
czasie cmentarzysko użytkowane było bez przerwy. Poza odkrytym 
w r.b. późnolateńskim grobem z bronią żaden z pozostałych gro
bów nie był wyposażony w przedmioty charakterystyczne dla po
chówków męskich.

Ogólną liozbę grobów szacujemy na 50Ó - 600. Badania będą 
kontynuowane.

K O Ł O Z Ą B, pow. Płońsk Zakład Polskiego Atlasu Ar
cheologicznego IHKU PAN

Badania prowadził dr Jerzy Pyrgała, finansował IHKK PAN.

Osada 1 cmentarzysko z okresu późnolateńskiego i wpływów
’>rzymskich w miejscowości Kołoząb badane są systematycznie od 

1961 roku. V roku bieżącym eksplorowano głównie peryferie zespo
łu osadniczego między osadą a cmentarzyskiem. Na zachodniej kra
wędzi osady odkryto nieregularny ęarys konstrukcji słupowej o po 

owierzchni ok. 29 ra , słabo rysujący się w warstwie kulturowej. 
Zachowały się ślady po słupach konstrukcyjnych, które sięgały 
do 0,70 m głębokości. Odsłonięto także zespół trzech kamiennych 
palenisk o średnicy 1,5 - 1,6 m, lekko zagłębionych w calec, 
a także kilka jam z bardzo ubogim inwentarzem.

Uzyskano głównie materiał ceramiczny, przede wszystkim 
wozesnorzymski /I-II w./, mniej liczny późnorzymskl oraz spora- 
dyoznie późnolateński. W obiekcie słupowym znaleziono róvmież 
kilka kawałków szlaki.

Na peryferiach cmentarzyska, w odległości 10 m od krawędzi 
osady, odkryto dwa jamowe groby ciałopalne nr nr 362, 363 z mate* 
riałem późnolateńskim, m. in. z zapinką typu H wg.Ko9trzews!ciego

Tegoroczne badania umożliwiły dokładniejsze określenie sto' 
sunku przestrzennego osady do cmentarzyska.


